باسمه تعالی
وزارت نفت ،مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

 8اردبیهشت 1401

گزارش تحوالت بازار گاز

شماره 156

عناوین
 oروند قیمت گاز در بازارهای جهانی

 oکاهش وابستگی به گاز روسیه با افزایش تعداد پایانههای شناور دریافت الانجی در اروپا
 oافزایش سرعت طرحهای تولید الانجی آمریکا به دنبال افزایش تقاضای اروپا
 oافزایش بیسابقه صادرات الانجی آمریکا
 oترکیه ،قطب استراتژیک انرژی اروپا

روند قیمت گاز در بازارهای جهانی
در هفته منتهی به بیستودوم آوریل قیمت تکمحمولههای الانجی در بازار گاز شمالشرق آسیا با  23سنت کاهش به 27/79
دالر در هر میلیون بیتییو رسید و در بازار گاز شمالغرب اروپا ،قیمت تکمحمولههای الانجی در روندی مخالف با بازار شمال-
شرق آسیا با  1/18دالر افزایش به  25/88دالر در هر میلیون تن بیتییو صعود کرد.

قیمت گاز طبیعی در بازارهای مختلف (دالر در میلیون بیتییو)

توضیح :اعداد داخل پرانتز قیمت بر حسب دالر در هر مترمکعب میباشد.
منبع :بر اساس دادههای دبیرخانه جیئیسیاف

در بازار گاز شمالشرقآسیا در ابتدای هفته گزارش قیمت
تکمحمولهها تحت تأثیر افزایش عرضه تکمحمولهها به بازار
و کاهش قیمت گاز در بازار تیتیاف کاهش یافت .در ادامه
هفته و پایان تعطیالت عید ایستر ،قیمت گاز در بازارهای
اروپا روند صعودی گرفت و باعث افزایش قیمت گاز در بازار
تیتیاف و رشد قیمت تکمحمولهها در بازار گاز شمالشرق
آسیا شد .با پیشبینی هوای گرم برای منطقه اروپا انتظار
نمیرود قیمت گاز در بازار تیتیاف با افزایش قابل مالحظه-
ای مواجه شود .بازار آسیا در این هفته نیز مانند دو هفته
قبل شاهد درخواستهای درخور توجه شرکتهای دولتی

گیل) (Gailو نفت هند ) (IOCبرای خرید تکمحمولهها
برای تحویل در ماه مه بود .وفور عرضه تکمحمولهها برای
تحویل در ماه مه عامل اصلی تمایل شرکتهای هندی برای
خرید تکمحمولهها با قیمتهای پائین برای محمولههای با
تحویل موعد نزدیک) (Promptدر بازار بود .عالوه بر این
شرکت جرای ) (Jeraژاپن نیز در تالش برای خرید تک-
محمولهها برای تحویل بین ماههای ژوئن تا ژوئیه است و در
صورت کاهش روند قیمت تکمحمولهها سایر خریداران
ژاپنی نیز اقدام به خرید از بازار تکمحمولهها برای این دو
ماه خواهند نمود .سطوح ذخیرهسازی چین در حال حاضر به
www.opec.mop.ir
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دلیل برقراری محدودیتها در خصوص کووید  19در سطح
مناسبی قرار دارد و سبب عدم تمایل خریداران چینی برای
ورود به بازار و خرید تکمحمولهها شده است.
شایان ذکر است که در روز بیستودوم آوریل ،قیمت
شاخص فروش تکمحمولههای الانجی انتشاریافته توسط

مؤسسه «آرگوس» برای بازار شمالشرق آسیا برای نیمه دوم
ماه مه و نیمه اول ماه ژوئن به ترتیب  27/85و  27/55دالر
در هر میلیون بیتییو اعالم شده است و نسبت به هفته قبل
حدود دو دالر کاهش یافته است.

نمودار قیمت گاز طبیعی در مقایسه با نفت برنت

منبعGECF :

قیمت تکمحمولههای الانجی در منطقه اروپا تحت تأثیر
انجام تعمیرات در نیروگاههای هستهای فرانسه و کاهش
تولید برق هستهای این کشور و افزایش قیمت گاز در بازار
تیتیاف پس از تعطیالت ایستر افزایش یافت .عالوه بر این
کاهش انتقال گاز نروژ به دلیل انجام تعمیرات در مجتمع
 Kollsnesو میدان ترول) (Trollنیز در افزایش قیمت گاز در
بازار تیتیاف تأثیر گذار بودهاند .در عین حال کاهش دمای
هوا دراغلب کشورهای مهم مصرفکننده این منطقه طی
هفتههای آینده میتواند باعث افزایش تقاضا به منظور
مصارف گرمایشی شود .در هفتههای اخیر واردات محموله-
های الان جی سرعت یافته است و انتظار میرود حجم
واردات از  10/42میلیون تن در ماه مارس و باالترین میزان

مشاهده شده واردات در سال جاری در ماه ژانویه به میزان
 11/56میلیون تن فراتر رود.
عرضه قابل توجه محمولههای الانجی سبب شده است تا
سطوح ذخیرهسازی گاز در کشورهای مصرفکننده منطقه
اروپا افزایش یابد .در نوزدهم آوریل مجموع سطوح ذخیره-
سازی گاز در کشورهای اتحادیه اروپا با حدود  2درصد
افزایش به  33/8میلیارد مترمکعب رسید که  16/4میلیارد
مترمکعب از متوسط پنج سال گذشته پائینتر است.
شایان ذکر است که در روز بیستودوم ماه آوریل ،قیمت
شاخص فروش تکمحمولههای الانجی انتشاریافته توسط
مؤسسه «آرگوس» برای بازار شمالغرب اروپا برای نیمه دوم
ماه مه و نیمه اول ماه ژوئن به ترتیب  26/5و  26/3دالر در
www.opec.mop.ir
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هفته قبل یک دالر افزایش یافته است.

هر میلیون بیتییو اعالم شده است که نسبت به گزارش

کاهش وابستگی به گاز روسیه با افزایش تعداد پایانههای شناور دریافت الانجی در اروپا


کشورهای آلمان ،فرانسه و ایتالیا برای کاهش وابستگی به گاز روسیه ،اجاره و یا خرید پایانههای شناور دریافت الانجی را
در برنامه کاری خود قرار دادهاند.



اقدامات مذکور ،به معنای تقاضای اضافی برای حداقل  6پایانه شناور در سراسر اروپاست .در حال حاضر تنها  33پایانه شناور

در سراسر دنیا و بیشتر در خارج از اروپا فعال است.
تالش برای جایگزینی گاز خط لوله روسیه ،کشورهای آلمان،

میدهد برای زمستان پیشِرو ،معادل  7/5میلیارد مترمکعب

فرانسه و ایتالیا را به برنامهریزی برای اجاره و یا خرید پایانه-

گاز ،الانجی دریافت نماید و تا تابستان  ،2024این رقم به 27

های شناور دریافت الانجی واداشته است .درحالیکه

میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

جایگزینی نفت و زغالسنگ روسیه امکانپذیر تلقی میشود،
موضوع گاز پیچیدهتر است ،زیرا تحویل آن به زیرساختهای
خطوط لوله موجود وابسته است که به روسیه متصل میباشد.

ایتالیا نیز که بهطور مشابه به دنبال کاهش وابستگی خود به
گاز روسیه میباشد ،رسماً گروه گازی «اسنم» را موظف به
مذاکره برای خرید یک پایانه و اجاره پایانه دیگر نموده است.

صدراعظم آلمان طی هفتههای گذشته از تأمینکنندگان
بالقوه الانجی این کشور مانند کانادا ،ایاالت متحده ،نروژ و
قطر بازدید کرده تا بتواند  46میلیارد مترمکعب گاز را که سال
گذشته از روسیه تأمین کرده است ،جایگزین نماید .اما آلمان

دولت فرانسه نیز شرکت «توتال انرژیز» و یکی از شرکتهای
تابعه  Engieرا موظف به نصب یک پایانه شناور دریافت الان-
جی در بندر «لو آور»4کرده است.

در حال حاضر فاقد پایانه واردات الانجی به منظور گازسازی

اقدامات فوق ،به معنای تقاضای اضافی برای حداقل شش پایانه

مجدد آن و تزریق به شبکه خط لوله گاز میباشد .اولین پایانه

شناور در سراسر اروپاست .در حال حاضر تنها  33پایانه شناور

واردات الانجی این کشور قرار است در سال  2026راهاندازی

در سراسر دنیا و بیشتر در خارج از اروپا فعال است .گزارشات

شود؛ لذا برلین بر آن است که چاره دیگری بیاندیشد .در

منتشره در سال  2020نشان میدهد که  19کشور از طریق

همین راستا ،دولت آلمان به دو شرکت بزرگ تأمین انرژی این

پایانههای شناور الانجی وارد نمودهاند .واحدهای شناور

کشور یعنی «آر دبلیو ای»1و «یونیپر»2دستور داده تا  3واحد

ذخیرهسازی و تبدیل مجدد به گاز ،غالباً ابرنفتکشهای سابق

شناور ذخیرهسازی و تبدیل مجدد به گاز ( )FSRUرا از شرکت

هستند که تغییر کاربری داده شدهاند .درحالیکه پایانههای

یونانی «دیناگس» 3و شرکت نروژی  Hoeghاجاره نمایند و

ساحلی باید از مقررات سختگیرانه ساخت پیروی نمایند ،برای

چارچوبهای الزم را برای این امر ایجاد نموده است .گفته می-

پایانه های شناور تنها چیزی که مورد نیاز است ،یک بندر آب

شود قریب به  3میلیارد یورو برای تأمین هزینه این پایانهها در

عمیق است که کشتیهای بسیار بزرگ بتوانند در کنار آن پهلو

نظرگرفته شده است .انتظار میرود اولین پایانه شناور آلمان تا

بگیرند .هزینه سرمایهگذاری برای ساخت پایانههای شناور

قبل از پایان سال جاری قابل بهرهبرداری باشد و بقیه آنها نیز

معموالً تنها  50-60درصد پایانههای ساحلی میباشد ،اما

تا اواسط سال  2024به بهرهبرداری برسد .این به آلمان امکان

هزینه عملیاتی آنها بیشتر است .مزیت بزرگ پایانههای شناور،

RWE
Uniper
Dynagas

1
2
3

Le Havre

www.opec.mop.ir
3

opec@mop.ir

تهیه شده توسط اداره امور مجمع کشورهای صادرکننده گاز

4

وزارت نفت ،مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

 8اردبیهشت 1401

گزارش تحوالت بازار گاز

شماره 156

انعطافپذیری آنها میباشد؛ زیرا میتوان پس از استفاده آنها را
به جای دیگری فروخت یا حمل نمود.

افزایش سرعت طرحهای تولید الانجی آمریکا به دنبال افزایش تقاضای اروپا


آمریکا قصد دارد در سال جاری  15میلیارد مترمکعب الان جی اضافی به اروپا به منظور جایگزینی گاز وارداتی از روسیه
عرضه نماید و تا سال  2030این میزان به  50میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تالش ایاالت متحده

قطعاً تقاضای رو به رشد در میان مشتریان بهویژه در اروپا و

آمریکا برای کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه ،اخیراً اقداماتی

عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و فوریت کاهش وابستگی اروپا

اساسی جهت راهاندازی دو پروژه الانجی در ایاالت متحده

به گاز روسیه ،پشت تصمیم این شرکت برای سرمایهگذاری در

صورت پذیرفته است.

زمینه ساخت یک کارخانه به ظرفیت  2/8میلیون تن در سال

دو شرکت «سمپرا انرژی» 5و «نیو فرترس انرژی» 6توافقنامه-

در سواحل لوئیزیانا میباشد .آمریکا اعالم نموده است که در

هایی را در مورد پروژههای جداگانه امضا کردهاند .در حالی که
معموالً بایستی فروش  85درصد خروجی کارخانه تولید الان-
جی ،تحت قراردادهای بلندمدت تضمین شود و ساخت خود
کارخانه نیز چندین سال طول میکشد ،شرکت «نیو فرترس

سال جاری درصدد عرضه  15میلیارد مترمکعب الانجی
اضافی به اروپا به منظور جایگزینی گاز وارداتی از روسیه می-
باشد و قصد دارد تا سال  2030این میزان را به  50میلیارد
مترمکعب برساند.

انرژی» قرار است ظرف مدت یک سال الانجی تولید نماید.

Sempra Energy
New Fortress Energy Inc

5
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افزایش بیسابقه صادرات الانجی آمریکا


صادرات الانجی آمریکا به اروپا در ماه مارس  2022به رقم بیسابقه  7/43میلیون تن رسید.



اروپا به دنبال قطع وابستگی دیرینه به گاز روسیه ،در ماههای اخیر  65درصد صادرات الانجی آمریکا را به خود اختصاص
داده است.



در حال حاضر سطح مخازن ذخیرهسازی گاز طبیعی اروپا حدود  25درصد میباشد که نسبت به متوسط پنج سال گذشته در
این موقع از سال یعنی  34درصد خیلی کمتر است.

صادرات الانجی ایاالت متحده آمریکا در ماه مارس سال
جاری نسبت به ماه پیش از آن  16درصد افزایش یافت و
رکورد جدیدی را ثبت نمود ،در حالیکه همچنان مقصد اصلی
صادرات آن منطقه اروپا میباشد که در تالش برای کاهش
میزان واردات گاز از روسیه و پرکردن مخازن ذخیرهسازی گاز
طبیعی است.
میزان صادرات الانجی آمریکا در ماه مارس  7/43میلیون تن
گزارش شده است که از رکورد پیشین ثبتشده در ماه ژانویه
یعنی  7/25میلیون تن نیز بیشتر میباشد .الزم به ذکر است
که اروپا در میان مشتریان الانجی آمریکا برای چهارمین ماه
متوالی در جایگاه نخست قرار داشته و حدود  65درصد از

میزان صادرات آمریکا را به خود اختصاص داده است .آسیا و
آمریکای التین نیز به ترتیب  12و  3درصد از صادرات الان-
جی آمریکا را به سمت خود جذب نمودند .مقصد  20درصد
دیگر صادرات الانجی این کشور اعالم نشده است.
الزم به ذکر است که در حال حاضر سطح مخازن ذخیرهسازی
گاز طبیعی اروپا حدود  25درصد میباشد که نسبت به
متوسط پنج سال گذشته در این موقع از سال یعنی  34درصد
خیلی کمتر است .کارشناسان معتقدند کشورهای اروپایی می-
بایست جهت مدیریت ریسک مثل کشور آلمان عمل کنند و
روشی را برای جیرهبندی گاز و ایجاد آمادگی برای کاهش
عرضه گاز از سوی روسیه اتخاذ نمایند.

ترکیه ،قطب استراتژیک انرژی اروپا


پس از جنگ روسیه علیه اوکراین ،ترکیه در حال تبدیل شدن به یک قطب استراتژیک انرژی برای اروپا است.



ترکیه می تواند با انتقال گاز طبیعی از حوضه خزر ،آسیای مرکزی ،خاورمیانه و نیز حوضه مدیترانه شرقی در ارائه جایگزین
برای گاز روسیه به اروپا کمک بزرگی بکند.

پس از جنگ روسیه علیه اوکراین ،ترکیه در حال تبدیل شدن

«کنراد آدناور» 7به سیاستگذاران توصیه میکنند که به

به یک قطب استراتژیک انرژی برای اروپا است؛ زیرا کشورهای

نیازهای امنیتی ترکیه و انتظارات آن از شرکای اروپاییاش

اروپایی به دنبال کاهش وابستگی خود به گاز روسیه هستند و

توجه بیشتری داشته باشند .ترکیه در آینده به حضور در بلوک

ترکیه می تواند با انتقال گاز طبیعی از حوضه خزر ،آسیای

غرب ادامه خواهد داد و مهمترین متحد ناتو در جناح جنوب-

مرکزی ،خاورمیانه و نیز حوضه مدیترانه شرقی در ارائه

شرقی باقی خواهد ماند .موقعیت ترکیه آن را به یک بازیگر

جایگزین کمک شایانی نماید .در صورت موفقیتآمیز بودن

کلیدی در قفقاز جنوبی ،منطقه دریای سیاه و خاورمیانه تبدیل

مذاکرات برای احیای توافق هستهای ایران ،گاز طبیعی و نفت
ایران از طریق ترکیه نیز قابل انتقال است .کارشناسان بنیاد

 Konrad Adenauer Foundation 7یک بنیاد حزب سیاسی آلمان است که با حزب
راست میانه اتحادیه دموکرات مسیحی مرتبط اما مستقل از آن است.
www.opec.mop.ir
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وزارت نفت ،مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

 8اردبیهشت 1401

گزارش تحوالت بازار گاز

شماره 156

میکند و این کشور برای اروپا از اهمیت اساسی ژئواستراتژیک
برخوردار است.

آدرس اینترنتی نشریه
Www.opec.mop.ir
مدیریت کل امور اوپک
و روابط با مجامع انرژی

www.opec.mop.ir
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