روزنامهاخبار صنعت سه شنبه12آذر1398

اخبار
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قمار اوپک روی کاهش تولید نفت شیل
در آمریکا

اوپک سالها رشد تولید نفت شیل در آمریکا را نادیده میگرفت و
از این اشتباه پشیمان شد .اکنون ،این گروه یک قمار دیگر درباره انقالب
نفت آمریکا میکند و فرض را بر این میگذارد که دوران طالیی صنعت
نفت شیل آمریکا پایان یافته است .به گزارش خبرگزاری بلومبرگ ،به
گفته برخی منابع ،در نشست این هفته اوپک ،وزیران کشورهای عضو
آن درباره تمدید توافق کنونی کاهش تولید نفت ،و نه تشدید این
کاهش ،بحث خواهند کرد .دلیل این کار این است که آنها باور دارند
رشد تولید نفت آمریکا در سال آینده میالدی بهشدت کندتر میشود.
عراق دیروز (یکشنبه ۱۰ ،آذرماه) اعالم کرد اوپک و متحدانش
تشدید کاهش تولید نفت را بررسی میکنند ،با این همه نشانههای
بسیاری دیده میشود که این گروه چنین کاری نمیکنند.
اوپک در این زمینه تنها نیست .در صنعت نفت جهان ،معاملهگران
و مدیران باور دارند رشد تولید نفت آمریکا در سال  ۲۰۲۰میالدی
کمتر از سالهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۱۸میالدی خواهد بود .روی کاغذ ،اوپک
همچنان کنترل بازار نفت را در دست دارد.
قیمت شاخص نفت خام برنت در بیشتر روزهای سال ۲۰۱۹
میالدی باالی  ۶۰دالر و  ۱۴درصد باالتر از آغاز این سال بوده است.
با این همه ،عربستان و متحدانش نباید رقیبان خود در صنعت
نفت شیل آمریکا و دیگر کشورهای غیر عضو اوپک را دستکم بگیرند.
تولید نفت آمریکا در ماه سپتامبر امسال به رقم بیسابقه  ۱۷میلیون و
 ۵۰۰هزار بشکه در روز رسید که یک میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه بیشتر
از پارسال است .به احتمال زیاد این رشد در آغاز سال  ۲۰۲۰میالدی
نیز ادامه مییابد و سپس آهسته میشود.
با این همه ،کند شدن رشد تولید نفت آمریکا به معنای توقف
این رشد نیست .اگرچه شرکتهای مستقل که عامل اصلی رشد
تولید نفت آمریکا بودند اکنون با چالش روبهرو شده و سرمایهگذاری
خود را بهشدت کاهش دادهاند ،شرکتهای بزرگ نفتی اکنون نقش
پررنگتری در برخی مناطق نفتی آمریکا ایفا میکنند.
شرکتهای برخوردار از نقدینگی بیشتر ،همچون اکسون موبیل و
شل ،به احتمال زیاد به سرمایهگذاری ادامه میدهند و تولید نفت خود
را در مناطق مختلف آمریکا افزایش میدهند.
از سوی دیگر ،شاید بزرگترین مشکل اوپک دیگر صنعت شیل
آمریکا نباشد ،رشد تولید دیگر مناطق جهان خطر جدیتری به شمار
آید .تولید نفت برزیل و نروژ در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۰
میالدی ،این رشد ادامه خواهد یافت .پس از سالها تحمل قیمت پایین
نفت ،مهندسان هزینه بسیاری از پروژهها را کاهش دادهاند و نتیجه
روشن است.با این همه ،مسئوالن اوپکی در نشستهای خصوصی
همچنان باور دارند که فاصله عرضه و تقاضای نفت ،تنگتر از چیزی
است که برخی انتظار دارند و این تحولی مهم نسبت به سه سال گذشته
است .آنها میبینند که رشد تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک،
کمتر از پیشبینیها بوده و رشد تقاضای جهانی نفت ،ممکن است
فراتر از انتظارها باشد.بازار نفت نیز اکنون تا حدی دچار محدودیت
عرضه است و این مسئله به اوپک این آرامش را میدهد که میتواند
چند ماه نخست سال  ۲۰۲۰میالدی را پشت سر بگذارد .کمبود نفت
به ویژه برای نفت خام نوع سنگین و ترش که بیشتر کشورهای منطقه
خاورمیانه تولید میکنند ،شدیدتر است.مشکل این است که بازار نفت
تنها محدود به نفت خام نیست و دیگر مایعات نفتی ،همچون میعانات
گازی و انجیال ،فراوان هستند .این انواع سوخت نیز در پاالیشگاهها
فرآوری و با فرآوردههایی همچون بنزین ترکیب میشوند .کاربرد دیگر
این مایعات نفتی ،به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی است.
آمریتا سن ،کارشناس مؤسسه انرژی اسپکتس ،گفت :توازن نفت
خام در سال آینده میالدی حاکی از یک بازار محدود است ،اما هنگامی
که دیگر سوختها ،همچون میعانات گازی را اضافه کنید ،محدودیت
عرضه کمتر میشود.
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انرژی

وزیر نیرو اعالم کرد

گشایش پروندههای جدید همکاری اقتصادی میان ایران و تاجیکستان

وزیر نیرو گفت :در تالش برای گشایش پروندههای جدید همکاریهای
اقتصادی میان ایران و تاجیکستان هستیم.
به گزارش وزارت نیرو ،رضا اردکانیان در حاشیه مراسم افتتاح
سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران
و تاجیکستان گفت :این اجالس با حضور وزیر آب و انرژی تاجیکستان و
هیئت بلندپایهای از معاونان بانک مرکزی ،وزارت حمل و نقل ،انرژی ،آموزش
و پرورش و ...در تهران در حال برگزاری است تا مسائل گذشته و برخی
مشکالتی که در پروژههای در دست انجام وجود دارد حل و فصل شود.
وی با تاکید بر اینکه در تالش برای گشایش پروندههای جدید
همکاریهای اقتصادی به ویژه در بحث خدمات فنی و مهندسی هستیم،
عنوان کرد :بخش خصوصی ایران هم در بخش انرژی و هم در بخش آب
حضور فعالی در کشور تاجیکستان دارد و پنج کمیته طی امروز و فردا در
حاشیه برگزاری کمیسیون مشترک به بررسی پروژههای میان دو کشور
خواهند پرداخت.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه بازدیدهای مهمی برای هیئت تاجیکستانی در
بخش آب و برق ترتیب داده شده است ،گفت :عالوه بر این وزیر آب و انرژی

تاجیکستان دعوت جمهوری اسالمی را برای عضویت در شورای حکام مرکز
منطقهای مدیریت آب پذیرفته است.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و تاجیکستان
افزود :اجالس شورای حکام این مرکز نیز پنجشنبه این هفته در تهران با

حضور وزرا و مقامات  ۱۵کشور و حدود  ۱۰سازمان منطقهای و بینالمللی
تشکیل میشود که وزیر آب و انرژی تاجیکستان نیز در این اجالس حضور
خواهد داشت.
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه
تاجیکستان از باالترین پتانسیل تولید انرژی برقآبی در دنیا برخوردار
است ،گفت :با اینکه این کشور دارای وسعت کوچکی است ،حدود ۱۵
درصد ذخایر برقآبی دنیا در این کشور نهفته است .بدین منظور این مهم
سرمایهگذاری باالیی را به لحاظ دانش فنی و حضور شرکتها برای احداث
پروژههای بزرگ میطلبد.
وی ادامه داد :در حال حاضر شرکتهای ایرانی در پروژههای بزرگی از
جمله سد و نیروگاه «راغون» حضور فعالی دارند که دولت تاجیکستان نیز
رضایت بسیار باالیی از عملکرد شرکتهای ایرانی در پروژههای این کشور
داشته است .حجم و سطح روابط موجود به هیچ وجه متناسب این ظرفیتها
و اراده سیاسی رهبران دو کشور نیست .بنابراین در کمیسیون مشترک و
این اجالس در تالشیم تا بتوانیم زمینههای متنوعتری را برای همکاریهای
اقتصادی فراهم کنیم.

مدیرعامل پتروشیمی نوری خبر داد:

افزایش سود حاصل از عملیات تولید در نوری

مدیرعامل پتروشیمی نوری با اشاره به انتشار گزارش حسابرسی شده
شش ماهه اول سال جاری و همچنین گزارش آبان ماه اینشرکت در کدال
بورس از افزایش سود حاصل از عملیات تولید در این پتروشیمی نسبت به
سال گذشته خبر داد و گفت :این سود نشان دهنده پتانسیل و ارزش باالی
پتروشیمی نوری است.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی نوری ،تقی صانعی با اشاره به افزایش
قیمت سهام پتروشیمی نوری در بورس در روزهایاخیر گفت :در گزارشهای
شش ماهه حسابرسی شده پتروشیمی نوری در کدال ،وضعیت سوددهی
خوبی داشتیم و  616تومانبرای هر سهم در شش ماهه اول پیشبینی کردیم
که این سود موجب رشد سهام نوری در بورس شده است.
وی ادامه داد :همچنین ما توانستیم فروش صادراتی خیلی خوبی داشته
باشیم که این موضوع هم باعث رشد قیمت سهام نوری شدهاست.
مدیرعامل پتروشیمی نوری همچنین از آغاز عملیات اجرایی حداقل یک
پروژه جدید در این پتروشیمی برای تولید محصولی جدید خبر داد و اظهار
داشت :عالوه بر این ،پروژه دیگری نیز در پایان امسال و یا حداکثر در سه
ماهه ابتدایی سال  99آغاز میشود والبته چند پروژه دیگر در جهت افزایش
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تولید و افزایش کیفیت محصوالت با ارزش افزوده بیشتر در دستور کار داریم
که درآیندهجزئیات آنها را اعالم خواهیم کرد.
وی درباره وضعیت تولید در پتروشیمی نوری گفت :طبق برنامه تعیین
شده از سوی هلدینگ خلیج فارس ،ما باید  90درصدظرفیت تولید میکردیم
و علیرغم اینکه ما یک ماه تعمیرات پیش بینی نشده در پتروشیمی نوری
داشتیم ،امروز به  100درصدبرنامه و  90درصد ظرفیت رسیدهایم.
صانعی تصریح کرد :با توجه به اینکه  65درصد محصوالت نوری صادراتی
است ،این روند تولید نشان میدهد که فروش صادراتی ما هم به خوبی در
حال انجام است و حتی شرایط تحریم نتوانسته مشکلی در فروش صادراتی
ما ایجاد کند چرا که اینتحریمها برای ما تازگی ندارد و ما تجربه چند دوره
تحریم را داریم.
مدیرعامل پتروشیمی نوری تاکید کرد :اگر روند تولید به همین صورت
باشد ما انتظار داریم ما بیشتر از آن چیزی که مکلفهستیم تولید کنیم که
باعث سوددهی بیشتری میشود و این سود به سهامداران تعلق میگیرد.
صانعی با اشاره به گزارش حسابرسی شده شش ماهه اول ،خاطر نشان
کرد :ما در شش ماه سال  800 ،97تومان سود داشتیم وامسال  616تومان

منابع آگاه از مذاکرات اوپک و متحدانش اظهار کردهاند
این گروه قصد دارند کاهش تولید نفت را عمیقتر کنند و توافق
کاهش تولید را حداقل تا ژوئن سال  ۲۰۲۰ادامه دهند زیرا
عربستان سعودی مایل است پیش از عرضه اولیه عمومی سهام
آرامکو ،نتیجه مثبتی به بازار ارایه کند.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردهاند مذاکراتی که میان
کشورهای اوپک و غیراوپک معروف به گروه اوپک پالس در
جریان است ،حول افزودن  ۴۰۰هزار بشکه در روز دیگر به
پیمان کاهش تولید  ۱.۲میلیون بشکه در روز است که قرار
است تا مارس اجرا شود.
یکی از این منابع آگاه گفت :سعودیها می خواهند بازار

سود ،اما یک نکته مهم دراینجا وجود دارد و آن اینکه سود سال گذشته ناشی
از افزایش نرخ ارز بود ،اما سودامسال ما ناشی از تولید است که این سهم در
سال گذشته خیلی کمتر از امسال بوده و سود حاصل از ناشی از عملیات تولید
نشاندهنده پتانسیل این شرکت است که تاثیر خیلی مثبتی در بازار دارد.

را غافلگیر کنند.
دو منبع دیگر اظهار کردند که تحلیلگر اخیر اوپک نشان
داده که اگر کاهش تولید بیشتری انجام نگیرد ،در نیمه اول
سال  ۲۰۲۰مازاد عرضه بزرگی شکل خواهد گرفت.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی جدید عربستان
هفته جاری برای شرکت در نشست اوپک به وین میرود.
به گفته منابع آگاه ،انتظار میرود این مقام نفتی باسابقه
که به عنوان یک مذاکره کننده سرسخت شناخته میشود
تضمین کند که قیمتهای نفت در زمان عرضه اولیه عمومی
سهام شرکت نفتی آرامکو به حد کافی باال میمانند.
عرضه اولیه عمومی سهام شرکت نفتی آرامکو با برگزاری

نشست اوپک در وین در روز پنجم دسامبر همزمان خواهد بود.
مذاکرات گروه اوپک پالس هم در ششم دسامبر برگزار خواهد
شد.مقامات سعودی از جمله شاهزاده عبدالعزیز روی پایبندی
جدیتر به پیمان فعلی کاهش تولید اصرار دارند زیرا کشورهایی
مانند عراق و نیجریه باالتر از سهمیه تعیین شده نفت تولید
کردهاند در حالی که ریاض بیش از میزان مورد تقاضا تولید
خود را کاهش داده است.
بر اساس گزارش رویترز ،با این همه سعودیها با
تولیدکنندگان دیگر برای کاهش بیشتر تولید البی میکنند
و اعالم کرده اند آمادهاند بزرگترین سهم را در کاهش تولید
برعهده بگیرند.

