افزايش يابد .با توجه به روند افزايشــي موازنه عرضه و تقاضا ،همچنين
توسعه زير ساختهاي گازرساني در اين كشور ،سه پایانه واردات ال ان
جی در اين كشور برنامهريزي شده اســت (بر اساس طرح جامع انرژي
فيليپين طي دوره  )2012 – 2030و مي بايســت تا ســال  2030به
بهرهبرداري برسند،پيشبيني ميشود در ســال  2030واردات ال ان
جی فیلیپین به بيش از 3
ميليون تن در سال برسد.
نمودار شماره
 -2موازنه عرضه و
تقاضای گاز فیلیپین
طی دوره -2045
( 2012میلیون تن)
بازار ویتنام
صنعت توليد برق با بيش از  90درصد اصليترين بخش مصرف گاز
طبيعي ويتنام به شــمار ميرود و بعد از آن بخشهاي صنعت و توليد
شــیميايي قرار دارند .افزايش تقاضاي گاز اين كشور ناشي از مصارف
صنعتي و توليد برق طي سالهاي آتي ،از طريق پروژههاي جديد دريايي
توليد گاز تامين خواهد شد
 .طي زمان احتماال مصــرف گاز در زير بخشهــاي اقتصادي اين
كشور نظير حمل و نقل نيز توســعه خواهد يافت .در حال حاضر تقريبا
تمام گاز مصرفي ويتنــام از طريق توليد داخلي تامين و بخش بســيار
اندكي نيز با خط لوله ازمالزي وارد ميشــود .توليد داخلي اين كشــور
بر اســاس برنامهريزيهاي صورت گرفته تا ســال  2020از يك روند
افزايشي برخوردار بوده و پس از آن به منظور حفظ روند افزايشي توليد،
ميبايست فعاليتهاي اكتشافي جديد صورت پذيرد.

تمدید قرارداد نفتی بی پی با ابوظبی

نمودار شماره
 -3موازنه عرضه و
تقاضای گاز ویتنام
در دوره 2012-2045
(میلیون تن)
مقادير مورد نياز واردات
ال ان جی اين كشور تا سال
 2025اندك و حدود  1ميليون تن در سال بوده ولي از سال  2025به بعد،
با توجه به كاهش توليد داخلي روند واردات اين كشور افزايش يافته و به
بيش از  21ميليون تن تا سال  2045افزايش خواهد يافت.
اين كشــور دو پایانــه واردات ال ان جــی با ظرفيــت  3ميليون تن
برنامهريزي کرده است كه ميبايست تا سال  2020به بهرهبرداري برسد.
در صورت عدم تحقق برنامههاي افزايش توليد و توسعه اكتشافات جديد،
ميزان واردات ال ان جی اين كشور در سال  2025در حدود  3-2ميليون
تن در سال بوده و تا سال  2030به بيش از  5 -8ميليون تن در سال افزايش
خواهد يافت .بر اســاس مطالعه موسســه مطالعات انرژي آكسفورد2 ،
سناريوي مختلف براي تقاضاي ال ان جی بنگالدش در نظر گرفته شده
است.
بر اســاس ســناريوي پايين تقاضاي ال ان جی ویتنــام ،تقاضا در
افق  2030در حدود  6/7میلیون تن خواهد بود و در ســناریوی ســطح
باالی تقاضــا ،تقاضای ال ان جی این کشــور در افــق  2030به بیش از
 8/4میلیون تــن افزایش خواهد یافــت .براســاس پیشبینی آژانس
بینالمللی انرژی ،ســطح تولید گاز طبیعی این کشــور در ســطح 12
میلیارد متر مکعب تا ســال  2035حفظ خواهد شد و با توجه به افزایش
تقاضا ،این کشــور واردات ال ان جی خود را از ســال  2021آغاز خواهد
کرد.

بی پــی ،به عنوان دومین شــرکت نفــت خارجی
ابوظبی ،از بزرگترین میدانهــای نفتی بهرهبرداری
را ادامه میدهد.
شرکت بی پی انگلیس ،پس از توتال فرانسه ،دومین
شرکت خارجی است که توانست قرارداد نفتی  ٤٠ساله
خود را برای تولید نفت در پروژه میدانهای نفت ساحلی

ابوظبی «ادکو» تمدید کند.
بی پی پس از دو ســال مذاکره با امارات (شــنبه ٢٧ ،آذرماه) برای کســب  ١٠درصد از سهام
میدانهای نفتی شرکت ملی نفت ابوظبی «ادنوک» به توافق رسید.
پروژه نفتی ادکو متشکل از چند میدان و دارای ذخایری حدود  ٢٠تا  ٣٠میلیارد بشکه معادل
نفت است .تولید روزانه نفت در این میدانها هماکنون یک میلیون و  ٦٠٠هزار بشکه است و انتظار
میرود از سال  ٢٠١٧میالدی به یک میلیون و  ٨٠٠هزار بشکه در روز برسد.
روسها تولید نفت خود را کاهش میدهند
وزیــر انــرژی روســیه اعالم کــرد همه
شرکتهای نفتی این کشور با پیروی از توافق
اخیر این کشور با اوپک ،تولید خود را کاهش
خواهند داد.
آلکساندر نواک ،وزیر انرژی روسیه ،اعالم کرد
همه شرکتهای نفتی این کشور ،از جمله شرکت
دولتی روسنفت ،پذیرفتهاند که در پیروی از توافق
اخیر این کشور با اوپک ،تولید خود را کاهش دهند.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره همراهی
روسنفت با توافق اخیر تولیدکنندگان نفت برای
کاهش تولید ،گفت :همه شرکتهای میپذیرند
که تولید خود را کاهش دهند.

چین چند طرح نفتی برزیل را تامین مالی
میکند
شــرکت ملی نفت برزیل یک قــرارداد تأمین
مالی پنج میلیارد دالری و یک توافق عرضه نفت با
شرکتهای چینی امضا کرد .از آنجا که پتروبراس
به دنبال تضمین درآمدزایی پایدار و تأمین هزینه
پروژههای نفتی خود برای ســالهای آینده است،
این شــرکت یک قرارداد تأمین مالی پنج میلیارد
دالری به مدت  ١٠سال با بانک توسعه چین و توافق
دیگری با شرکتهای نفتی این کشور برای عرضه
نفت به چین امضا کــرد .بنا به اعــام پتروبراس،
قراردادهای یادشــده هفتههای گذشته به امضای
دو کشور رسید.

بانک آمریکایی
برآورد قیمت نفت را
باال برد
یکی از بزرگترین بانکهای آمریکا
ضمــن پیشبینی پایبنــدی باالی
تولیدکنندگان نفت به توافق کاهش
تولید ،برآورد خود را از قیمت نفت در
سال آینده میالدی باال برد.
به گزارش شبکه سی ان بی سی،
بانــک آمریکایی گلدمن ســاکس با
استناد به تصمیم تولیدکنندگان نفت
عضو و غیر عضو اوپــک برای کاهش
عرضه ،بــرآورد خــود را از میانگین
قیمت نفت در سه ماه دوم سال ٢٠١٧
میالدی افزایش داد.
این بانــک پیشبینی میکند که
میانگین قیمت شــاخص دبلیو تی
آی آمریکا در سه ماه دوم سال آینده
میالدی به  ٥٧دالر و  ٥٠سنت برای
هر بشکه برســد .برآورد پیشین این
بانک درباره قیمت این ســاخص در
دوره یاد شده ٥٥ ،دالر بود.
گلدمن ساکس همچنین برآورد
قیمت شــاخص نفت خــام برنت در
سه ماه دوم  ٢٠١٧را از  ٥٦دالر و ٥٠
سنت به  ٥٩دالر رساند.
تحلیل منتشر شــده از سوی این
بانــک آمریکایی همچنین نشــان
میدهد که پیامدهای کاهش تولید
نفت ،از میانه ماه ژانویه ســال ٢٠١٧
میالدی خــود را نشــان میدهند و
محرک جهــش آینــده قیمت نفت
خواهند بود.
تحلیلگران گلدمن ساکس اعالم
کردند :عربســتان برای عادی سازی
سطح ذخیرهســازی نفت در جهان،
انگیزه باالیی برای کاهش تولید دارد،
حتی اگر این مسئله مستلزم تشدید
کاهش یکجانبه تولید از ســوی این
کشور باشد.
این تحلیلگران انتظــار دارند که
از مجموع یک میلیــون و  ٦٠٠هزار
بشــکه کاهش عرضه مقرر شده در
توافق تولیدکنندگان نفت ٨٤ ،درصد
آن محقق شود.
گلدمن ســاکس همچنین اعالم
کرد :پس از نیمه نخست سال ٢٠١٧
میالدی ،انتظار داریــم که توازن در
بازار جهانی نفــت ادامه یابد و قیمت
شاخص برنت به  ٥٥تا  ٦٠دالر برای
هر بشکه برسد.
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