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  پايش بازار 

 

  
   

  پويايي هاي بازار 
دالر هر بشكه براي نفت خام از نوع برنت در   ٧٠و در چهارشنبه به قيمت نفت در هفته گذشته باال رفت   -١

دالر هر بشكه نزديك شد. قيمت    ٦٨.٥٠بازار بورس لندن رسيد. مجددا در روز جمعه كمي پايين آمد و به  
دالر هر بشكه در بازار كاشينگ رسيد. ايننشان دهنده    ٦٥تگزاس اينترمدييت نيز به باالتر از  نفت وست  

  ٣آن است كه نفت همچنان يك حامل انرژي عمده در بخش تقاضاست. قيمت گاز طبيعي نيز به آستانه  
 دالر هر ميليون بي تي يو در ابتداي فصل تابستان نزديك مي شود. 

  

  تفسير هفته 

كه صادرات نفت    ٢٠١٦توانست بيشترين صادرات نفت خام خود را از ابتداي    ٢٠٢٠االت متحده در  اي -١
ترين توليد كننده نفت جهان است ولت آزاد اعالم شد داشته باشد. آمريكا بزرگخام آمريكا از سوي د 
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در    ٣.٢مقدار  كه   را  از آن  روز  در  بشكه  است.  ٢٠٢٠ميليون  وضعيت  در همين حال    صادر كرده 
هزار نفر در بازار    ٢٦٦دي اياالت متحده آمريكا مجددا رو به وخامت گراييد. در ماه آوريل تنها  اقتصا

كار استخدام شدند كه نسبت به ماه هاي گذشته كمتر بود. منحني زير وضعيت اشتغال را از ركود  
 تا امروز نشان مي دهد.   ٢٠٠٨بزرگ در  

 
 

درصد    ١٨،  ٢٠٢١ناخالص داخلي چين در سه ماهه اول سال  اكنون مشخص شده است كه رشد توليد   -٢
هرچند كه پيش بيني ها حاكي از آن بود كه از  نسبت به همان دوره در سال قبل بوده است.  بيشتر  

  ٢٠٢٠بخشي از اين رشد خيره كننده بدليل كاهش فعاليت هاي اقتصادي در  اين هم بيشتر باشد.  
باال در سالهاي آينده  دولت چين به رشد    قتصاد چين مي دهد.بوده و بخشي ديگر خبر از رشد واقعي ا

چين در نظر دارد تا    به همين جهت اصالحات اقتصادي را با جديت دنبال مي كند.  خوشبين بوده و
جذب سرمايه را تعميق بخشيده و از اين رهگذر همچنان به    هر چه بيشتر فنآوري هاي مربوط به 

  ٨.٦به  ٢٠٢١ تمام سال  به گزارش آي ان جي، رشد كلي چين در د.  ورود سرمايه خارجي انگيزه ده
درصد رسيده و مصرف داخلي باز هم بيشتر خواهد شد. صادرات چين نيز با كمتر شدن محدوديت  

افزايش خواهد يافت. نگراني از شروع دور جديدي از جنگ سرد تجاري مابين    ١٩-هاي بيماري كوويد 
بنظر    هاي مطرح در مورد سرمايه گذاري در چين است.اياالت متحده آمريكا و چين يكي از ريسك  

مي رسد كه رهبران آمريكا مهمترين تهديد عليه اين كشور را رفتار چين مي دانند. كشوري كه شانه  
در    به شانه آمريكا در توليد ناخالص داخلي براي رسيدن به سكوي باالترين در جهان رقابت مي كند.

ج بازارهاي  در  مس  قيمت  از  هاني  همين حال  باالترين سطح  براي    ٢٠١١به  چين  رسيد.  تاكنون 
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كاالهاي مختلف سرمايه اي و مصرفي خود نياز به واردات مس دارد. قيمت هر تن مس براي تحويل  
پيش بيني مي شود كه قيمت مس در  دالر هر تن در بازار نيويورك رسيد.    ١٠١٢٣در ماه ژوئيه به  

پرو اعالم كرد كه به توليداتش در ماه    مس  در بخش عرضه   ر هر تن برسد.الد  ١٣٠٠٠ماه ژوئن به  
سنگ آهن قيمت مواد اوليه فلزي همگي در حال افزايش است.    .درصد افزوده است  ١٩،  ٢٠٢١مارس  

بخصوص فلزات كمياب مانند ليتيوم كه به نظر مي آيد  دالر در بازار جهاني رسيد.    ٢٠٠به هر تن  
در همين حال آژانس بين المللي انرژي در گزارش تازه    جهان با بحران كمبود آنان روبرو مي شود.

خود هشدار داده است كه گذار به انرژي هاي پاك و تجديدپذير ممكن است بسادگي صورت نپذيرد،  
چرا كه فلزات بحراني مورد نياز اين صنعت بشدت در حال گران شدن است، مگر اين كه سرمايه  

 صورت گيرد.   گذاري الزم در مورد كشف و استخراج آنان 
مي رود. وزير خارجه روسيه   قهقرا پيشاز طرف ديگر بنظر مي رسد روابط روسيه و آمريكا به سمت   -٣

وراي امنيت روسيه در هفته هاي اخير ابراز داشتند كه روابط  ش سرگئي الورف و نيكالي پاترشوف دبير  
شت به كمونيزم و  هر دو نفر بازگ  است. در عين حال   شده   روسيه و آمريكا مانند دوره جنگ سرد بد 

مردود دانستند. آنتوني بلينكن وزير امور خارجه  براي روسيه  فاصله گرفتن از روش زندگي غربي را  
انتخاب كرد.    آمريكا در سفر  اوكراين  پايتخت  اولين ايستگاه را كيف  اروپايي  دوجانبه به كشورهاي 

با توجه    ي انحاد شورو  ستيحزب كمون  ياس يبود و دفتر س   ياتحاد شورو  ز ا  يدر گذشته بخش  نياوكرا
  ن يباال و همچن  ي با فنآور  ع ينظر مثبت داشت. صنا  ي جمهور  نيبه ا  ني اوكرا  ت يبه اسالو بودن اكثر

ن  يشورو  داالحدثيجد   يها  روگاهين ا  روگاهيمانند  اوكرا  ليچرنوب  يهسته  فروپاش   نيدر  با    يبود. 
  ه ي نزده روس   خي   ياهايتپ ها و دربه اس   حاال اوكراين  . چونشد   اديز  نياوكرا  ازمسكو    ينگران ،يشورو

  ه ي و مردم آن خطه به غرب بخصوص وارد شدن به اتحاد  ين يمسئوالن اوكرا  گر يتسلط داشت. از طرف د
نتوانستند با مردم   ن يطرفدار مسكو در اوكرا ي دادند. دولت ها  يدر ناتو عالقه نشان م  تياروپا و عضو

در    نيدست نشانده مسكو باال گرفت. پوت  ي دولت ها  هيدامنه تظاهرات عل  جيتدرو به    ند يتعامل نما
آن جا را اشغال   همسلط است فرستاد  اهيس   يايكه بر در  مهيكر  رهيرا به شبه جز  شيروهاين   ٢٠١٤

  ن يبه انتزاع از اوكرا  ي را   مه يبرگزار شد و مردم كر  زه يسرن  ه يدر سا  ي كرد. در پس از اشغال، رفراندوم
به    وع شر  نياوكرا  ي شرق  ياز استانها  يدر برخ  ه يدادند. پس از آن طرفداران روس   هي وس و الحاق به ر

  ي بود. حاال ناتو م  ن يخود با اوكرا  ي مرزها  ق يآنها از طر  بان يپشت  ه يروس   كه يدر حال  ، كردند   ي شرويپ
كه هر گونه دخالت    د يگو  ي م   ه يداشته است. روس   ن ياوكرا  يدر مرزها  ينقل و انتقال نظام  ه يروس   د يگو

را غرب   هيروس   وضع م  ن يفكر كند. ا گريد   ي به روش ها  ه يكشاند كه روس   ي م   يي را به جا  ت يناتو وضع
روسيه در هفته گذشته اعالم كرد كه بخشي    كند.  ي م  ي تلق نياوكرا  گري چند استان د   ري بعنوان تسخ

با اوكراين عقب كشيده است.   از مرز  را  فيت هاي نظامي و امنيتي  اما ترديدي در ظراز نيروهايش 
زماني كه گريگوري كاراسين رئيس كميته سياست خارجي شوراي   به همين جهت  روسيه نيست. 
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فدراسيون (مجلس علياي روسيه) پيشنهاد داد كه اكنون زمان آن رسيده است كه يك قرارداد يالتاي  
  التا يكنفرانس  كردند.     ديگر منعقد شود تا وضعيت دوفاكتو به جنگ منتهي نشود، اكثرا به آن توجه 

به مدت هشت روز در    ١٩٤٥سال    ه يفور  ازدهميدوم از چهارم تا    يجنگ جهان  انياز پا  ش يچند ماه پ
تزارها در شهر   ا  مهيكر  ره ي واقع در شبه جز  التايكاخ  روزولت    نيكنفرانس فرانكل  نيبرگزار شد. در 

  ي رهبر شورو   نيوزف استالژ سو و    ك يانگلستان از    ر يوزل نخستيچرچ  نستونيو و  كايآمر  جمهورسيرئ
 . جنگ به بحث پرداختند  انيپس از پا يياروپا كشورهاي  سرنوشتعمدتاً درباره  گر يد يازسو

واشنگتن احساس مي كند كه رقابت با روسيه، پيچيدگي روابط با چين را ندارد. روسيه  در عين حال  -۴
يد تاديب شود. از جمله حمالت سايبري، دخالت در  به نظر آمريكا دست به كارهايي زده است كه با

، و فعاليت هاي جاسوسي ديپلمات هاي روسي در كشورهاي اروپايي.  انتخابات آمريكا، نقض حقوق بشر
در كنار آن روسيه قدرتي نه چندان قوي است. زيرا از لحاظ اندازه اقتصادي در باالي جدول نبوده و  

و از همه مهمتر روسيه به توليد و صادرات نفت  مده اي نيست.  در بخش صنعت و كارآفريني بازيگر ع
نفت و  توليد  و گاز وابسته بوده كه از نظر آمريكا اين درآمدها چندان نخواهد پاييد كه خشك شود.  

ن يافتن منابع نفت و گاز اين كشور در آينده  خائر اين كشور نشان دهنده پاياسبت به ذگاز روسيه ن
سال    ٢٥اگر روسيه همين حجم توليد فعلي را داشته باشد، نفت خام اين كشور در  ت.  نزديك اس 

 د رسيد. سال آينده به اتمام خواه ٥٥اين كشور در طبيعي آينده و گاز 
مستقر در قره باغ قصد دارند كه در روز    ي روس   يروهاي، نهشد   يزيبرنامه ر  هيطور كه در روس   نيا -۵

شهر شوشا   يك ي) در نزدي(خوجعل   يخواجه عل  ي در فرودگاه خان كند   يمه مراسم رژه نظام  ٩  كشنبهي
شهر شوشا مستقر هستند.    ك ينزد  گاهيروس در پا  ي نظام  ي روينفر ن  ٤٠٠برگزار كنند. بنابر گزارش ها  

 يدر جنگ جهان  ياتحاد شورو  يروز يمربوط به پ  ياز جشن ها  يرژه بخش  نيرسد كه ا  يبه نظر م 
ح هستند؟ اكنون  حافظ صل  ي روهايكه روس ها به عنوان ن  ييمنطقه و در جا  نيدوم است، اما چرا در ا

چند ماه  ارمنستان و جمهوري آذربايجان در    بينكه ارامنه در نزاع    ييشده كه موشك ها  خصمش
  مانيمطابق پ  ه ي) است كه روس SS-26 Stoneكرده اند، از نوع موشك اسكندر نوع ام (  كيگذشته شل

قرار بود از آن استفاده كند.    خودش دفاع از خاك    يفقط برا  يكيبالست  يموشك ها  ي محدود ساز
 است.  شيتنش در حال افزا ه يو روس   جانيآذربا يجمهور ن يرسد ماب يبنظر م 

فت با دعوت از هند بعنوان ميهمان به كار خود ادامه  در چنين وضعيتي اجالس وزراي خارجه گروه ه -۶
ماه مارس به دليل قيمت باالي نفت مقدار كمتري نفت خام وارد كرد. اما رويترز  هند در ماه  داد.  

فروش رسمي خود   قيمتهاي  روي  بر  توجه  قابل  تخفيف  با  عربستان سعودي  كه  دهد  مي  گزارش 
)Official Selling Prices  آسيايي توافق كرده است تا در ماه مارس مقدار بيشتري  ) براي بازارهاي

 ميليون بشكه در ماه نفت خام از عربستان براي تصفيه در پااليشگاه ها خريداري نمايد.  ١٥تا 
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سياست هاي كشورهاي ثروتمند بر آن است كه از رشد بيشتر چين جلوگيري    سوي كلي   سمت و  -٧
غيرمتمدنانه خويش مورد تنبيه قرار گيرد. از طرف    روسيه براي فعاليت هاي بقول غربي هاشده و  

ديگر كشورهاي با اقتصاد نوظهور در حال باالكشيدن خود در جدول اقتصادهاي با رشد بيشتر هستند.  
تركيه در ايجاد ارتباط بيشتر با همسايگانش در درياي سياه به توافقات قابل توجهي با اوكراين دست  

احتمال توافق ايران    ردن اختالفات خود با گروه پنج بعالوه يك است.يافته است. ايران در حال كم ك
عربستان همزمان با گفتگوهاي خود با    اكنون بيشتر شده است.  درون توافق برجام  با همه كشورهاي 

به دمشق سومين كشور از كشورهاي عربي خواهد بود كه   ايراني در بغداد، با اعزام هيئتي  مقامات 
گزارش شده است كه وزراي نفت عراق و وسريه  مجددا سفارت خود در مشق را بازگشايي مي كنند.  

در بغداد با يكديگر مذاكره نمودند تا امكان انتقال گاز مصر از طريق سوريه براي رساندن به نيروگاه  
بر  امارسي كنند.  هاي عراقي را  ندارد،    گرچه ژئوپلتيك آنچنان با چنين خط لوله اي سر سازگاري 

از وابست د.  نكگي به گاز ايران دور  بنظر مي رسد كه آمريكا مايل است به هر قيمتي شده عراق را 
شور اكنون توانسته است كه  فشار تحريم آمريكا عليه صنايع نفت كسالها سرگرداني و  ونزوئال بعد از  

اوپك پالس به تعهدات خود مبني  صادرات نفت خود را تثبيت نمايد.  هزار بشكه در روز    ٧٠٠روزانه  
دالر هر بشكه پايين    ٦٥مدتهاست كه از  ند است و به همين جهت قيمت نفت  بر كاهش توليد پايب

 نمي آيد.  


