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ﻋﺰا ﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ای ﺧﻔﺘﮕﺎن!
 ۱۲دی  ۱۳۹۹از ﮔ وه اﻣﻮر

دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻢ اورﻋﯽ_اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷ ﯾﻒ_ﺷﺮﮐﺖ آﻣ ﯾﮑﺎ

ﺑﻨﺎ

-

 ،ExxonMobilزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ارزش ﺗ ﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻮد.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﻧﺮ ی ﭘﺎک ﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ا ﻦ ﺷﺮﮐﺖ

اﺳﺘﺮاﺗ ی ﺧﻮد را ﺮ ا ﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ،ﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ اﺧ ﺮ ًا ا ﻦ ﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﻪ ﻣ ﺰان  %۲۵اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در ﺑﺨﺶ اﻧﺮ ی
ﻓﺴﯿﻠﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼ ﺰ ﺑﺨﻮﺑ

ﯿﺶ ﻣﯽ ود؛ وﻟﯽ در ﻃﻮﻓﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ،ﺑﺎﻻﺧﺮه  ExxonMobilﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک داد.در ﺗﺎ ﺦ  ۳۰ﻧﻮاﻣ ﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد

ﮐﻪ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را رﻫﺎ ﮐﺮده و در  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در ا ﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻣ ﺰان ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ا ﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ؛از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣ ﺮ ﺳﺎل ،۲۰۲۰ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد؛ در ﻣﺎه ﻣﻪ  ،BlackRockﺰرﮔﺘ ﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪ ﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎن
ﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ  Darren Woodsﻣﺪ ﺮ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺟﺎﯾﮕ ﻦ ﺷﻮد؛ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧ ﻮ ﻮرک ،ﺳﻮﻣ ﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی ﺰرگ آﻣ ﯾﮑﺎ ،در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔ ی ﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻣﺪ ﺮه ا ﻦ ﻏﻮل ﻧﻔﺘﯽ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺮداﺧﺘﯽ ﻏﻮل ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در  ۵ﺷﺮﮐﺖ ﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  %۷۵ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در  ۱۲ﻣﺎه اﺧ ﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ا ﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺎدﺗﺮ
ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ارزش ﺳﻬﺎم آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل اﺧ ﺮ ۳۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧ ﺮ ًا  Shellاﻋﻼم ﮐﺮد ﺮای اوﻟ ﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺳﻮد ﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و  BPﻧ ﺰ
ﻗﺼﺪ دارد دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐ ی ﻟﻮﮐﺲ ﺧﻮد را در ﻬﺘ ﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻓ وش ﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﻣﺎه اوت ExxonMobilﭘﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗ ن از ﻟﯿﺴﺖ  ۳۰ﺷﺮﮐﺖ ﺰرگ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ در  ۵۰۰ﺷﺮﮐﺖ ﺰرگ ﻮرس آﻣ ﯾﮑﺎ از  %۱۳در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  %۳ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺮﺧﯽ ﯿﺶ ﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻣﯿﻼدی ،ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮرد زﻣﺎن و ﻣ ﺰان آن ﺑﻪ ﻫ ﭻ
وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد .رﻫ ﺮان دو ﺑﺎزار ﺰرگ اﻧﺮ ی ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻣ ﯾﮑﺎ و ﭼ ﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ در دﺳﺖ ﺗﺪو ﻦ دارﻧﺪ .دوﻟﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺜﻞ وﺳﯿﻪ وﻋ ﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ

ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮده و ﺮای ﺟﻠﻮﮔ ی از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ﺷ ﻞ در آﻣ ﯾﮑﺎ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯿﺶ ﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ در آﯾﻨﺪه دورﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﮐﺮه زﻣ ﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوران ﻗ ﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻇﺮف ﯾﮏ دﻫﻪ  %۵۰ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و  BPﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از دوران اوج ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋ ﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ،ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ا ﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﮑﻨﻨﺪ؟ و ﺟﻮاب آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد
ﺮداﺧﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﻧﮏ  Morgan Stanleyﺮ ا ﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ  %۸۰دﻟ ﻞ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﻬﺎم ﻏﻮل ﻫﺎی ﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣ ﺮ در

اﻋﻼم  BPﻣﺒﻨﯽ ﺮ

اﻓﺰاﯾﺶ ده ﺮا ی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در اﻧﺮ ی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬ ﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ۴۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۲۰۳۰ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮدﯾﺪآﻣ ﺰ ﺑﻪ آن ﻧﮕ ﯾﺴﺖ.
ﻃ ﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ،Golden Sachsدر ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮ ی ﭘﺎک در  BP 3%،Shell 4%و  Total 8%ﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ا ﻦ وﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺗﻐ ﺮ اﺳﺖ ،ﯿﺶ ﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺳﺎل ۲۰۳۰ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬا ی BPدر اﻧﺮ ی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬ ﺮ ﺑﻪ  %۴۳اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Totalﻫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧ وﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺎدی و ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮد را از  ۵ﮔﯿﮕﺎوات ﺑﻪ
 ۳۵ﮔﯿﮕﺎوات اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
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