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  پايش بازار 
  

  
  

  
  

  پويايي هاي بازار 
  ٧٠تا امروز قيمت نفت برنت از حدود    ١٤٠٠با سالم همانطور كه مالحظه مي فرماييد از قبل از نوروز   -١

گزاس اينترمدييت هم از حدود  دالر هر بشكه كاهش پيدا كرده است. قيمت نفت وست ت  ٦٥دالر به حدود  
اما در اين ميان در هفته هاي گذشته    دالر. قيمت گاز طبيعي چندان تفاوتي نكرده است.  ٦١دالر به   ٦٦

، زيرا اوپك  كمتر ازاين مقدار نيز شده بود. اما مجددا اعتماد به بازار بازگشته  برنت   قيمت نفت خام شاخص
ميليون بشكه در روز در    ٢در آخرين جلسه خود تصميم گرفت كه از مقدار توليد كاهش داده خود تنها  

هزار بشكه در روز، ماه ژوئن نيز    ٣٥٠عرض چند ماه افزايش دهد. اين مقدار تدريجي بوده و در ماه مه،  
عربستان مقدار يك   كند.  مي  اضافه هزار بشكه در روز به توليد خود    ٤٥٠در ژوئيه  و  به همان مقدار،  

در ماه ژوئيه بخشي از آن را مجددا وارد    تصميم داردميليون بشكه نفت خام كاهش داده از توليد خود را 
و    ١٩-يد وهمچنين محدوديت هاي مجدد بر رفت و آمد در اروپا بخاطر شيوع نوع جديد كوكند.  بازار  
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داليل ديگر كاهش قيمت نفت خام در بازار بخاطر كاهش  كند شدن واكسيناسيون در برخي از كشورها از  
 تقاضا در آينده كوتاه مدت است. 
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  تفسير هفته 

است كه در كنفرانس بغداد در    يدولت   ن يبي  سازمان  )OPEC(   اوپك   ، صادركننده نفت  ي سازمان كشورها -٢
سپس كشورهاي    شد.  جاد يو ونزوئال ا  ي ، عربستان سعودتي، عراق، كورانيتوسط ا   ١٩٦٠سال  سپتامبر  

الجزاير (١٩٦٧)، امارت متحده عربي (١٩٦٢)، ليبي (١٩٦٢)، اندونزي (١٩٦١قطر ( )، نيجريه  ١٩٦٩)، 
جمهوري دمكراتيك  و    ،) ٢٠١٧)، گينه استوايي (٢٠٠٧)، آنگوال (١٩٧٥)، گابن (١٩٧٣)، اكوادور (١٩٧١(

با    نهاد   ن يا  كشور عضو دارد.   ١٣سازمان در مجموع    ن يدر حال حاضر، ا) به اوپك پيوستند.  ٢٠١٨كنگو (
  ي از نوسانات  يري، به منظور جلوگينفت در بازار جهان  متيق  اثيرگذاري بر ت  يبرا  نفت  عرضه   تيريهدف مد 

در    ت يعضوكند. امكان  ، فعاليت ميبگذارد  ريثات   داريكننده و خرد يتول  يكه ممكن است بر اقتصاد كشورها
   ، آزاد است.باشد ميسازمان  هداف ا پيروو  بوده  نفت كه صادركننده قابل توجه  ي هر كشور ي اوپك برا

شان  به اين نتيجه رسيدند كه براي اثرگذاري بيشتر بايد اتحاد دروني  كشورهاي عضو اوپك،  ٢٠١٦در سال   -٣
اين مسئله در نشست   تقويت كنند.  اين نشست    ١٧٣را  در  الجزاير مطرح شد.  در  تصميم    ها آناوپك 

اي ايجاد كنند. در نشست  گرفتند با كشورهايي كه در عرصه توليد و صادرات نفت اثرگذارند، اتحاد تازه
ها بودند، اين پيشنهاد  اوپك، كشورهاي خارج از اين سازمان كه روسيه، مكزيك و نيجريه در راس آن  ١٧٤

  هاي قش عربستان و روسيه در تصميماوپك پالس را شكل دادند. در اين ميان نائتالف  اوپك را پذيرفته و  
هايي گذاريتصميمات اوپك پالس صرفا براي كاهش توليد نيست و سياست.  پررنگ بوده است  ائتالفاين  

كاهش دهد،    تواند تقاضا را كه مي   قيمت  رويه در خصوص تثبيت قيمت در بازار و جلوگيري از افزايش بي
مان با شيوع كرونا شدت گرفت باعث اختالف ميان  كاهش اخير قيمت نفت كه همزاست.    كردهاعمال  

تشكيل اوپك پالس با وجود همه فراز و فرودها، به تقويت  .  عربستان و روسيه در خصوص ميزان توليد شد 
است.  كرده  كمك  اوپك  بيشتر  انسجام  و  آذرباغير  يكشورها   اتحاد  شامل  بحرجانياوپك  برونئ ني،  ،  ي، 

هر دو در    هي عربستان و روس   و سودان هستند.   ي ، سودان جنوبهي ، عمان، روس كي ، مكزيقزاقستان، مالز
اوپك را  ريكشور غ  ١٠عضو اوپك و    ١٣اكنون  -نفت موسوم به اوپك پالس    دكنندگانياتحاد تول  مركز

  ه يكه روس   يهنگام  .است  د ينفت با كاهش تول  متيق  شيف آن افزااهد يكي از اكه    ،اند بوده  -شوديشامل م
كشور    يسازامر به آماده  نيمعتقد بود كه ا  هي روس   ي منعقد كرد، رهبر  ٢٠١٦را در سال    ن ينامه وتوافق

ر  يبرا   يي توانا  ، باالتر نفت  ي هامتيق  كند. يكمك م  ، ٢٠١٨در مارس    ه ي روس   ي جمهور  استيانتخابات 
برا  ن يكرمل  يمال   ي ها تياولو  مورد   نيا  كرد. مي   ن يتضم  زيآمتي موفق  يانتخابات  همبارز   ك ي  تيهدا  ي را 

روسيه ت  دولت  از  عاد  يازهاين  نيمارا  اطم  يمردم  پا  نانيتا  كرمل  يدارياز  سرما  ن ياتحاد    ي دارهاهيبا 
گروه    ك يائتالف موقت به    ل ي، تبد يعربستان سعود   ي برا   داد.   ر يينفت تغ  د ي قدرتمند از جمله كنترل تول

ا  ي، رسمه يروس   يا بر  است.  نده يبازار نفت در آ  يهادر برابر تالطم  ي ، محافظتيرسم به    نيشدن  گروه 
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  روسيه و عربستان سعودي حال،    نيبا ا.  كند يكمك م   انه يدر خاورم  نيپوترئيس جمهور  گسترش نفوذ  
گسترش سهم    در حالمتحده كه    االتيا  ليش نفت    دكنندگان يضربه زدن به تول  جهتنفت    متيكاهش ق

  . كنند پالس هستند، را نيز دنبال مي  اوپك  د ياز كاهش تولناشي خود در بازار 
را    نفت جهان   اثبات شده  ر يدرصد از ذخا  ٧٠  تقريبا  عضو اوپك   ١٣،  ٢٠١٩بر اساس آمار بي پي در سال   -۴

و قزاقستان قابل    ك ي، مكزه يها روس آن  ان ياوپك، كه در مريكشور غ  ١٠با اضافه شدن  ند.  داشته ادر اختيار  
  به اوپك   وضعيت   ني ا  . ابد ييم  ش يدرصد افزا  ٨٠به    تقريبا   ء ائتالف سهم ذخاير اثبات شده اعضاتوجه است،  

اقتصاد جهان  يسطح  پالس  در  نفوذ  م  ياز  هرگز ديرا  قبال  كه  است.  دهيدهد  و    يهمكار  نشده  اوپك 
بشكه در روز    وني ل يم  ١.٨  د يكاهش تول  ي با تعهد مشترك برا  ٢٠١٦عضو در اواخر سال  ريغ  يكشورها

ها،  ياز نظر سعود  . افتي  تياوپك) رسم  ر يهزار بشكه در روز از غ  ٦٠٠بشكه در روز از اوپك و    ون ي ليم  ١.٢(
اهميت    لدلي  ت.اس   ييبه تنها  د يتول   ش يافزا  يمهم برا   ليدو دل  رانيشدن ا  فيسهم بازار و ضع  شيافزا

ذخاير    اي از ه، سهم عمد ناي عضو آ خاورميانهبازار ناشي از اين امر است كه كشورهاي    در   پالس   اوپك
  كه در خاورميانه   پالس   كشور عضو اوپك  ٢٣كشور از    ٧.  ند اهجهاني را به خود اختصاص داد   هاثبات شد 
است كه وقايع  ه  را در اختيار دارند. همين امر سبب شد   ائتالفدرصد توليد اين    ٥٨.٢٩اند،  هواقع شد 

بر سطح قيمت باشد وهاي نفت مخاورميانه  نمودار  ثر  توليد نفت  نشان  زير.  از  دهنده سهم اوپك پالس 
 سازد.  باشد، اين نمودار به خوبي اهميت اين ائتالف را آشكار ميجهان مي

 ٢٠٢٠منبع: بي پي  ، )٢٠٠٩-٢٠١٩توليد نفت ساليانه ائتالف اوپك پالس و جهان (

 

ها به مصرف  هاي در حال توسعه كه نياز آندر حال حاضر سهم بسيار بااليي از ذخاير نفت جهان در كشور -۵
دارند،    بسيار كم است. قراردارد، اما كشورهاي صنعتي كه وابستگي بسيار شديدي به مصرف نفت   نفت

دارند. اندكي  از    ميزان ذخاير  بيش  را مصرف مي   ٢٠اياالت متحده  توليدي جهان  در  درصد نفت  كند، 
درصد ذخاير نفت جهان، بيش    ١باشد. اروپا با كمتر از  را دارا ميدرصد ذخاير نفت جهان    ٤حاليكه تقريبا  
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توليدي    درصد نفت  ١٤را به خود اختصاص داده است، چين بيش از    درصد مصرف جهاني نفت  ١٥از  
باشد. همان طور درصد ذخاير نفت جهان را دارا مي ٢كند، در حاليكه تقريبا كمتر از  جهان را مصرف مي
درصد ذخاير نفت    ٨٠ميليارد بشكه، حدود    ١٣٧٧.٥رهاي عضو ائتالف اوپك پالس، با  كه عنوان شد، كشو
اند. از ديدگاه كشورهاي صنعتي  ميليارد بشكه است، به خود اختصاص داده  ١٧٣٣.٩جهان را كه بالغ بر  

المللي، مركز ثقل قدرت در اوپك پالس، كشورهايي هستند  هاي نفتي بزرگ بينواردكننده نفت و شركت
آن توليدات  ثانيا:  نفت هستند؛  بزرگ  اوال: داراي ذخاير  داخلي  كه  ثالثا: مصرف  قابل مالحظه است؛  ها 

در   اوپك پالس  قدرت  بنابراين  دارند.  ايران، عراق،    ٩كمتري  كشور روسيه، عربستان سعودي، ونزوئال، 
يد نفت دنيا در حدود  كويت، امارات متحده عربي، ليبي و نيجريه متمركز است. سهم اين كشورها از تول

درصد از توليد نفت جهان   ١٠درصد است، در حاليكه ساير كشورهاي عضو ائتالف اوپك پالس فقط    ٤٥
را در اختيار دارند. بر اين اساس نقش كشورهاي حوزه خليج فارس در بازار جهاني نفت، عمدتا در نقشي  

كنند،  ده عربي، ايران و كويت ايفا مي كه پنج كشور اصلي آن يعني عربستان سعودي، عراق، امارات متح
  شود. خالصه مي

خويش در ساختار اقتصاد سياسي    الملليجايگاه بين  ءجهت ايفاي نقش مثبت در ارتقا  ائتالف اوپك پالس  -۶
بنيانبين اعضاالملل  و  است  به  ءگذاري شده  زماني  تنها  اين    آن  كه    ائتالفقواعد  ماند  پايبند خواهند 

  و   اختالفات   رفع   هاي شيوه  و   اعضاء   تعامل  نحوه  بر  . مروري باشد   داشته   هاآن   در جهت منافع  يكاركرد 
  ائتالف را   اعضاء  ميان  در موجود هايشكاف  كه  دهد، مي نشان  ائتالف اوپك پالس   درون  توافق  به   رسيدن

  كرد.   بندي تقسيم  اختالفات اقتصادي و تكنيكي   و  ايدئولوژيك-سياسي  اختالفات  كلي  بخش  دو   در   توان مي
بازار بين  ائتالف ترين  به عنوان مهم   پالس   اوپك -٧ نفت، همواره نقش مهمي در  انژري    المللي صادركننده 

از جمله سياست تاثير متغيرهاي مختلفي  انرجهاني داشته، ليكن تحت  كشورهاي توليدكننده    ي ژهاي 
است، از    نانرژي در جها  ه كنند ترين مصرف بزرگياالت متحده  ا  اياالت متحده بوده است.  به ويژهغيرعضو  

مين امنيت انرژي پايدار مورد توجه  ات  لبه همين دلي.  است  هپذير بودآسيب  در اين بعد   هاين رو هموار 
  اي نكته  است.  ههايي در اين زمينه تدوين شد است و استراتژي   ه بوداياالت متحده  جمهور    سايواغلب ر

، به  پالس   اوپك  توجه به خاورميانه و   نتواند بدونمياياالت متحده  است كه    ن توجه شود آ نكه بايد به آ
بنابراين    تدوين استراتژي بپردازد.   را در اختيار دارد، به   نترين ذخاير انرژي جهاسازماني كه بزرگ  نعنوا

. از طرفي در حال حاضر اياالت دهد   را مدنظر قرار   ن آف  و يا تضعي  پالس   يا بايد سياست همكاري با اوپك
اين  ، از يك سو  د اياالت متحدهبا افزايش توليرود.  ترين توليدكننده نفت جهان به شمار ميتحده بزرگم

  سايراز سوي ديگر    و   ، شودنياز ميبي  پالس   ، از واردات نفت اوپكهكنند ترين مصرفبزرگ  ن به عنوا  كشور
كه اين امر باعث    ،آورند مي  مطمئن روي  مين انرژيايك منبع ت  نبه عنوا  اياالت متحدهبه    ناگكنند مصرف 

منطقه خليج    در  نآنكه بخش اعظم نفت جها با توجه به    شود. مي  در بازار جهاني  پالس   انزواي بيشتر اوپك 
به شدت به    ياالت متحدها  ه است، دارد. اين امر موجب شد   قرار   پالس   اوپك  ائتالف و تحت اختيار    س فار
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اياالت متحده دست به اقداماتي براي تضعيف و    . از اين رو باشد   حساس   پالس   اوپك   و تصميمات  نفت
  كاهش نقش اوپك پالس در بازار انرژي زده است، از جمله: 

را    ل منابع نفت شي  ترين بزرگ  هبر ذخاير نفت متعارف، اياالت متحد   هعالو   شيل:   نفت  توليد   الف. افزايش 
هاي جديد  پيشرفت تكنولوژي و پيشرفت اما ،بود  ن راگذشته بسيار  گدر   ندر اختيار دارد. هرچند توليد آ

قاعدتا كاهش واردات  افزايش توليد نفت اياالت متحده،    شد.  لسبب ايجاد يك انقالب بزرگ در نفت شي
توليد انرژي در بازار جهاني،    هبه بازيگر عمد   هكنند مصرف  ن آ  ل تبدي  و البته  نجها  هكنند ترين مصرفبزرگ

  لشينفت    نبا جايگزين شد   شود.مي  ن نقش آ  نرنگ شد كم  و   پالس   اوپك  ن شد   ه حاشيه راند   باعث به 
اوپك  اياالت متحده  نفت  از مصرف  براي   پالس   به جاي  اوپك ناگكنند بعضي  نفت  تقاضاي  نيز    پالس   ، 

 يافت.خواهد  لدر بازار انرژي تنز پالس  اوپك هترتيب جايگا است و به اين هكاهش پيدا كرد 
تواند  مي   ءبديهي است شكاف بين اعضا  آن:  اعضاء  در   نفوذ   با   پالس اوپك    اجماع  ساقط كردن   براي   ب. تالش 

اوپك پالس را كم كند و نقش ائتالف را در اداره بازار كاهش دهد. به طور مثال    هاينفوذپذيري سياست
  ن با ايرا  لتقاب  و   ن سعوديجانبه از عربستاهاي خود در خاورميانه و حمايت همهبا سياست  اياالت متحده

  ه بين كشورهاي اين منطقه شد   رايي در اگموجب و  پالس)  ذار در منطقه و اوپك گدو قدرت تاثير   ن به عنوا(
كه    داشته است؛ چرا  ن و كاهش نقش آ  پالس   اوپك   هايرايي تاثير مستقيمي بر سياستگاست. اين وا
ت  اياالاست. اما    هبراي پيشبرد اهداف تعيين شد   نوحدت دروني آمجموعه  موفقيت هر    ل يكي از عوام

  ه كرد  را فراهم   نهاي ناكارآمدي آ ، زمينهپالس   نه نسبت به اعضاي اوپكگاهاي دوسياست  با اتخاذ  متحده
قدرت رقيب در خاورميانه    دو  نبه عنوا  ن سعوديو عربستا  نانه در بين ايراگرايي و سياست دوگاست. اين وا

 نمود بيشتري دارد. 
هاي مرتبط با صادرات نفت  سياست هماهنگي كشورهاي صادركننده در پالس  اوپك شكيل ائتالفبناي ت -٨

را با بيشترين سود ممكن از فروش نفت دنبال نمايند. به نظر    اهداف اقتصادي خود   ،بوده تا قادر باشند 
تشكيل اين   كننده، انگيزه چنداني برايهاي مصرف مند نفت براي شركتبه صرفه و قاعده  رسد تامين مي

مشكل را براي كشورهاي صادركننده از    ده است، چرا كه معضل تامين انرژي در دنيا كمتريننبوائتالف  
بر  اين ائتالف    است، آنچه مهم است، ميزان قدرت تاثيرگذاري  داشته   پالس   جمله كشورهاي عضو اوپك 

اين مدت است به آمارهاي بيان شده در طي گزارش حاضر ميبازار نفت در طي  با توجه    توان اظهار . 
داشت، با توجه به سهم قابل توجه اين ائتالف از توليد نفت جهان نقش آن در صنعت نفت به طور مشخصي  

ها به جهت استفاده  بارز است، اين نقش بارز زماني به نفع اعضاء خواهد بود كه همگرايي مناسبي ميان آن 
هاي  هاي داخلي و درگيريشرايط اقتصادي، نابساماني  البتهاز نعمت خدادادي نفت وجود داشته باشد.  

  . گرفتناديده   پالس  خارجي مثل جنگ را نبايد در كشورهاي عضو اوپك
  سياستي: توصيه و چند  -٩
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با تشكيل    .كننده سهم بازار هستند كننده قيمت در جهان و كشورهاي غيراوپك تعييناوپك تعييناول:  
هاي موجود  اند. لذا با وجود چالشر گرفتهاوپك پالس اين ابزارها در كنار يكديگر در خدمت اين ائتالف قرا

درون اين ائتالف و اعمال فشار اياالت متحده، مديريت شرايط و ادامه پيدا كردن ائتالف براي كشورهاي  
 تر خواهد بود. عضو ائتالف مناسب

يكي از اختالفات موجود در ائتالف اوپك پالس مربوط به سهميه اختصاص يافته به هر كشور است،  دوم، 
سرمايه امكان  كشورها،  ذخاير  نظير  متعددي  عوامل  به  بستگي  توليد  سهميه  افزايش  و  فرآيند  گذاري 

، الزم  براي تعيين افزايش توليد سازي و در نهايت رقابت كردن با ساير انواع انرژي دارد. بنابراين  ظرفيت
، نشست  د مطرح شدهو در نظر گرفتن موار   هر ماه بر اساس شرايط بازارهاي جهاني نفتاست ائتالف  

ها از سهميه  . چرا كه تحميل سهميه به اعضاء، بدون در نظر گرفتن شرايط باعث تخطي آنبرگزار كند 
 شود. اختصاص يافته و واگرايي در ائتالف مي

بندي كشورها، در زمره كشورهاي جهان سوم قرار دارند.  اعضاء ائتالف اوپك پالس عمدتا در تقسيمسوم، 
هايي است كه با وجود اعضاء جهان سوم، صاحب قدرت است. ادامه كار ائتالف  ائتالف از معدود ائتالفاين  

توان مقابله وابسته به نقشاي كه به اعضاء در مقابل قدرتبا اعطاء  آفريني  هاي صنعتي بخشيده است، 
شكاف ميان اعضاء برجسته  باشد. چرا كه ايجاد  اعضاء صاحب نفوذ ائتالف و ايجاد همگرايي ميان اعضاء مي 
سازي مجموعه شده و زيان اين اختالف نظير  ائتالف باعث چندپارگي و در نتيجه كاهش قدرت تصميم 

 شود. گير تمامي اعضاء ميتنش ميان عربستان سعودي و روسيه دامن
پيشچهارم،   به  توجه  بينبينيبا  آژانس  نفتي  هاي  توليدات  به  جهان  آينده  نياز  انرژي  وجود  المللي  با 

در مورد منسوخ شدن سوخت نياز  اظهاراتي  لذا  هاي فسيلي در آينده همچنان ادامه پيدا خواهد كرد. 
بهرهشديد به مديريت كارا و جهان بهينه از ماده حياتي نفت تضميننگر به منظور  ادامه  برداري  كننده 

 حيات ائتالف خواهد بود. 
ترين  مشترك و همكاري سازنده ميان اعضاء، يكي از مهم   توجه اعضاء ائتالف اوپك پالس به منافعپنجم، 

  عواملي است كه بقاء اين اتالف را تضمين خواهد كرد. 
ها حضور در ائتالف اوپك پالس با توجه به  در مورد كشور ايران با توجه به مواجه بودن با تحريم  ،ششم

در كنار استفاده از فرصت حضور در    دهد كه بتواند معاف بودن از سهميه توليد، به كشور اين شانس را مي
هاي اوپك پالس به تقويت جايگاه خود در اين ائتالف بپردازد، چرا كه اين امكان وجود دارد  سازيتصميم

 باز گردد. همين روزها  صادرات نفت كه ايران مجددا به عرصه جهاني

  ) اند براي تهيه اين بولتن حسن راعي، آرمين خزايي، و عباس ملكي همكاري كرده (


