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  پايش بازار 

  
  

  پويايي هاي بازار 
در دو سال اخير رسيدند. قيمت نفت برنت درياي شمال    مقدار  قيمت هاي نفت در روزهاي اخير به باالترين

قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت براي اولين بار  دالر هر بشكه رسيد.   ٧٢.٥٦در بازار بورس لندن به  
باالي    ٢٠١٨از اكتبر   افزايش  بهتر شدن وضعيت اقتصاد  به   خوش بيني نسبتدالر رسيد.    ٧٠به  ي جهان، 

تقاضا در كشورهاي صنعتي، و كم شدن مقدار بيكاري در اياالت متحده آمريكا از جمله عوامل باال رفتن قيمت  
نفتي  يك شركت مشاوره    پيش بيني بهبود در اقتصاد جهاني را داده است.  گزارش ماهانه اوپك   نفت خام است.

دالر هر بشكه در تابستان برسد. در اين صورت    ٨٠تواند به    در آمريكا پيش بيني كرده كه قيمت نفت برنت مي 
ميليون بشكه فعلي    ١١مجددا توليد نفت شيل در آمريكا اقتصادي شده و ممكن است توليد اين كشور از  

در روز پنج شنبه قيمت نفت    .افزايش پيدا كند شكه در روز مانند قبل از شيوع كرونا  ب  ميليون  ١٣مجددا به  
از مديران ايراني شركتهاي نفتي و دو شركت پتروشيمي سقوط كرد و    پس از اعالم رفع تحريم عليه سه نفر

. سه كشور عراق، ليبي، و ايران از جمله كشورهايي هستند كه  جمعه مجددا به وضعيت سابق بازگشت روزدر 
را پاسخگو باشند. به گزارش رويترز در صورت رفع تحريم ها    اضافي بازار در درون اوپك مي توانند تقاضاي  

  به بازار تزريق نمايد. هميليون بشكه در روز مي تواند بصورت اضاف  ٢تا  ١  ايران بين

 

  فسير هفته ت

  ي كيشد.  ليدر شهر كورناوال انگلستان تشك  يصنعت  شرفتهيمتشكل از هفت كشور پ ٧اجالس گروه  -١
از    ٧گروه    يتمام اعضا   نكياست. ا  يميقلا  رات يياجالس مسئله تغ  نيا   يدستور كارها  نياز مهمتر
  اي يعنيبه مجموع كربن صفر برسند.  يدر بخش انرژ  ٢٠٥٠تعهد داده اند كه تا  ياستگذاريلحاظ س 

از    ز يكربن، به همان مقدار ن  د ياكس  يد  د ي در قبال تول  ايو    ند ياستفاده نما  ريدپذ يتجد   ي ها  ياز انرژ
  .    ند ياستفاده نما ي گلخانه ا ي رفع گازها ي ها زميمكان

اقدام در خور توجه انجام داد. ابتدا در هفته    چند در بخش نفت و گاز    رياخ  ي در روزها  دنيجو با  دولت  -٢
 Arcticوحش قطب شمال (  ات يح  ي منطقه موسوم به پناهگاه مل  ي گذشته مجوز برداشت از منابع انرژ

National Wildlife Refugeمطرح    يرانيا   رانيد آن كه سه نفر از م  گريد   .كرد  آالسكا را لغو   التي) در ا
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  رون يب  ران يا  هي عل  كايآمر  يها  م يرا از فهرست تحر  ي مينفت و گاز و دو شركت تجارت پتروش   ع يدر صنا
  دنيدر زمان ترامپ صادر شده و با ٢٠١٧در آالسكا در   ينفت يحوزه ها  د ي. مجوز توسعه و تولد يكش

حال   ن يو در ع ي از منابع نفت شاردر آن منطقه را ممنوع اعالم كرد. منطقه مزبور سر ي هر گونه حفار 
در حال   كايحال وزارت كشور آمر نيباشد. در هم ي م يشمال يكايو گوزن آمر يخرس قطب ستگاهيز

  ي بر رو  م يباشد. در مورد برداشتن تحر  ي م  كو يمكز جيراساحل خل در ف يمزارع باد  ي مجوز برا  ياعطا
) وابسته  OFACو كنترل ( يخارج يها هياگزارش داد كه اداره سرم ترزي رو يران يا يافراد و شركت ها

را از    يرانيسه نفر از اتباع ا  كايمتحده آمر  االت يو خارجه ا  ، يبازرگان  ،يبه سه وزارت خانه خزانه دار 
  رعامل يمد   ياحمد قلعه بان   ياقآ  افراد عبارتند از  نيآورده است. ا  رونيكشور ب  نيا  يها  ميفهرست تحر

محمد    يشركت تجارت هنگ كنگ، و آقا  رعامل يمد   زرگانفرزاد باآقاي    ران،ينفت ا  ياسبق شركت مل
ثبت شده اند. پس    ران يدر خارج از ا  اخير. دو شركت خيدر زور  ران يشركت نفت  يبازرگان  ريمد  ينيمع

  ي به بازار تا اندازه ا  ران يا  ي د يورود نفت تول  د ينفت به ام  مت يق  كا،يآمر  ي از اعالم وزارت خزانه دار 
  ي در حال حاضر همچنان حضور نفت  رانينفت ا  د يقلت تول  رغمي دهد كه عل  يم نشان    ني. اافتيكاهش  

  ي انرژ  يالملل  نيهمراه است. به گفته آژانس ب  ياس يو س   يروان  يامدهايبا پ  يجهان  ي در بازارها  رانيا
زند. در    ي دور م  نده يآ  ي در ماه ها  ران يمقدار عرضه نفت ا  ي بر رو  شتريب   ت يدر حال حاضر عدم قطع

هزار بشكه در روز    ٧٥٠كه    ده يبشكه در روز رس   ون ي ليم  ٣.٢به    ران ينفت ا  د يتول  ، ميحرصورت رفع ت 
  است.  شتر يب ي فعل د ياز تول 

نام ا  شركت فرانسوي   رعامليمد  -٣ را به توتال انرژ  ن يتوتال اعالم كرد كه سهامداران توتال    ز ي شركت 
شركت    نيا  يم يتوتال با برنامه اقل  يدرصد سهامداران گروه نفت و گاز فرانسو  ٩٠از    شيبند.  داد  رييتغ
  كرد يرو  ر ييتغ  انگر يموافقت كردند كه ب  زيتوتال انرژنامش به    ر ييانتشار كربن و تغ  ي جيكاهش تدر  يبرا

 نفت از سوخت  يهاشركت   كرديرو  رييدر تغ عيلزوم تسر.  است  ريدپذ يتجد   هاي  يشركت به انرژ   نيا
شل دستور    به شركت  يدادگاه هلند   كيكه    يهنگام  د،يهفته گذشته به اوج خود رس   يليفس  يها

 گذاره يسرما  كي با    ليو اكسون موب  ه،د يخود را سرعت بخش  ياگلخانه   يروند كاهش انتشار گازها  داد
  ي د يخورش  يهاپروژه  با توتال. به مبارزه پرداخت يمياقل  راتييبر سر تغ ستيز ط يفعال در حوزه مح

گرايش به انرژي هاي پاك در ميان    است.  ريدپذ يتجد   يهاي در انرژ  يگذاره يدر حال سرما  ي و باد
شركت هاي نفتي بين المللي به معناي دست كشيدن آنها از انرژي هاي فسيلي نيست. اين رويه در  

كه بجاي مخالفت كردن با سياستگذاري حكومت ها  ميان شركت هاي بزرگ چندمليتي وجود دارد  
و افكار عمومي در مورد مسئله اي خاص در ظاهر با آن سياست همراهي كرده و بصورت آرام و بدون  
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هااز    اسروصد  در خنثي كردن  ي خودطريق البي  قانون  ، سعي  يا دستورالعمل  ،لغو  پردازند.    و  مي 
 از اين روش تا كنون بارها استفاده كرده اند.شركت هاي نفتي، دخانيات، و اسلحه سازي 

از پيش بيني قبلي    ٢٠٢١  كل سالدر    اقتصادي حدس زده مي شود  بهبود  ،بنابر گزارش اخير اوپك  -۴
بيشتر است. چين و آمريكا در سال جاري وضعيت بهتري از لحاظ رشد توليد ناخالص داخلي، اشتغال،  

تاثيرات شيوع همه جاگير كرونا بر اقتصاد ژاپن، هند، و    هر چند كه و مصرف تجربه خواهند كرد.  
ميليون    ٥.٩٥درصد و يا    ٦.٦بنابر نظر اوپك در سال جاري تقاضا  منطقه يورو همچنان باقي است.  

  اين پيش بيني عليرغم عدم قطعيت هاي بشكه در كل سال نسبت به سال قبل افزايش خواهد داشت.  
بصورت كلي  كه هنوز اطالعي از آن ها نداريم ابراز شده است.   ١٩ع جديد بيماري كوويد ناشي از انوا

درصد رشد داشته كه بيشترين تاثير را از افزايش تقاضا و كاهش عرضه    ٤٠قيمت نفت    ٢٠٢١در  
  ميليون بشكه در روز بوده است.   ٢٥.٤٦توسط اوپك+ داشته است. توليد اوپك در ماه مه سال جاري 

از مقدار    ٢٠٢٢در همين حال بنابر پيش بيني آژانس بين المللي انرژي تقاضاي نفت در پايان سال  
  با مصرف نفت    ٢٠٢٠حاليست كه در    رشتر خواهد شد. اين دير كرونا بيگآن در قبل از شيوع همه  

ميليون بشكه    ٥.٤  ،٢٠٢١نظر آژانس در    بنابرركورد تاريخي داشت.  كاهش    ميليون بشكه در روز  ٨.٦
متوسط  شده تا بصورت  اضافه    ٢٠٢٢وز نيز در  ر  ميليون بشكه در   ٣.١تقاضا اضافه شده و  در روز به  

بيشتر به    ١٩-وويد شيوع بيماري كاز قبل از    ٢٠٢٢در    ميليون بشكه در روز   ٩٩.٥جهان با مصرف  
   نفت وابسته گردد.

ميليون بشكه    ٣.١خودر ا افزايش داده و تا   و گاز  بوظبي در پي آن است كه مجددا توليد نفتامارت ا -۵
برساند. برنامه اين امارت از امارات عربي متحده بر آن است كه    ٢٠١٩در روز يعني به اندازه توليد در  

در نظر  برسد. شركت ملي نفت ابوظبي (ادناك)    ١٩-ويد وبه سطح قبل از شيوع بيماري ك   ٢٠٢٤تا  
بازه زماني   نفتي خود سرمايه    ١٢١،  ٢٠٢٥تا    ٢٠٢٢دارد كه در  ميليارد دالر ديگر در حوزه هاي 

را از طريق پرداخت بهره مالكانه،    ابوظبي  درصد بودجه دولت مركزي  ٩٠شركت ادناك  گذاري كند.  
وليدات  ت   ،ميليون بشكه  ٣.١ماليات و سود سهام تامين مي كند. برنامه آينده ادناك آن است كه پس از  

- خط لوله ابوظبي برساند.    ٢٠٣٠ميليون بشكه در روز در    ٥و    ٢٠٢٥ميليون بشكه در    ٤خود را به  
را بدون گذر كردن از تنگه    ابوظبي  ميليون بشكه در روز توليد نفت امارت  ١.٢ظرفيت فعلي    جيره باف

قابل توجه است كه آژنس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير (ايرنا)  هرمز به اقيانوس هند مي رساند. 
در همين حال عربستان سعودي در ماه مه  و شهر بدون كربن (مصدر) در همين امارت واقع هستند. 

برخي از  وز از ماه قبل بيشتراست.  ر   هزار بشكه در  ٤١٠بشكه در روز توليد داشته كه    ٨.٥٤روزانه  
يه چشم دوخته و از  نخبگان ايراني تنها به بخش توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشورهاي همسا

ظاهر محدود كننده غافل  به  سرمايه گذاري هاي آنان در انرژي هاي فسيلي عليرغم تبليغات و ضوابط  
 هستند.
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گروهي از نمايندگان عضو پارلمان اروپا از دولت هاي فرانسه، آلمان، و ايتاليا خواستند كه در پروژه   -۶
در قطب شمال سرمايه گذاري نكنند. اين پروژه    ٢گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) موسوم به شماره  

ايمن و در    در حال اجراست از نظر اين نمايندگان غيركه در آبهاي روسيه در نزديكي قطب شمال  
نيازمند   پروژه  اين  اروپاست.  اتحاديه  اقليمي  كلي  سياست هاي  با  سرمايه    ٢١تناقض  ميليارد دالر 

به اتمام برسد. صاحب اين پروژه شركت نواتك روسي است كه نيازمند    ٢٠٢٥گذاريست و قرار است تا  
منابع مالي از خارج از شركت است. اين شركت در داخل روسيه، چين، و ژاپن بدنبال ميليارد دالر  ٩

ميليارد دالر و    ٢تامين اين مبلغ است. دولت هاي فرانسه، آلمان، و ايتاليا در حال مطالعه پرداخت  
ا  مشاركت در اين پروژه در ازاي دريافت ال ان جي در آينده هستند. نمايندگان در نامه خود روسيه ر

بر  نمايندگان     ابله جو توصيف كرده اند.قبشدت غيرقابل اعتماد و از لحاظ سياسي م  هيك عرضه كنند 
درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي خود    ٥٥، اتحاديه اروپا  ٢٠٣٠كه با اين كه قرار است تا    اين باورند 

رت پذيرد. روسيه  را كم كند، مناسب است كه سرمايه گذاري هاي جديد در انرژي هاي تجديدپذير صو
درصد از اين گاز در شبه جزيره يامال در نزديكي    ٨٠د.  ر درصد گاز توليد جهان را در اختيار دا  ٢٠

تاسيسات جديدي    ٢آب هاي اقيانوس منجمد شمالي توليد مي شود. پروژه ال ان جي قطب شمال  
  ٢٠٣٥است كه تا    آقاي پوتين قول داده است كه در نزديكي شبه جزيره يامال در حال ساخت است.  

ايش زمين مي تواند ال ان جي توليدي را  مروسيه به يمن گربرابر برساند.    ١٠توليد گاز روسيه را به 
شكل زير موقعيت    ند.منتقل ك و آمريكاي شمالي    ،از طريق خطوط جديد كشتيراني به شرق آسيا، اروپا

 دو منطقه بزرگ گازي روسيه در منطه قطب شمال را نشان مي دهد. 
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كشتي حمل بار است، يك مسير    ٤٠٠و داراي    مقر آن در دوبيكه    )P & O Logisticsركت (ش  -٧
جديد كشتيراني كانتينري مابين استانبول و آكتائو را براي حمل بار آگهي كرده است. اين شركت از  

ر  دن، رودخانه ولگا و درياي خزر حمل با-مسير درياي سياه، درياي آزوف، رودخانه دن، كانال ولگا 
دن براي عبور  -گرچه كانال ولگامي نمايد.    را تقبل  بندر آكتائو و  براي آسياي مركزي مابين استانبول

متر از آن مي توانند    ٣.٥تن و آبخور    ٥٠٠٠اما كشتي هاي با ظرفيت    ،هر كشتي باري مناسب نيست
يت هاي  رد شوند. اين مسير مي تواند بخشي از ابتكار كمربند و جاده چين را نيز در بر بگيرد.  فعال

در درياي خزر از اهميت الزم براي وزارت امور خارجه ايران و كشتيراني جمهوري    ايراني  كشتيراني
اسالمي و شركت هاي تابعه آن برخوردار نيست. همچنين مكمل چنين مسيرهايي كه سالهاست در  

كريدور شمال رشت-مجموعه  آهن  اتمام خط  عدم  بدليل  است  شده  گرفته  نظر  در  آستارا  -جنوب 
 نمايش داده شده است. دن -كانال ولگادر شكل زير مسير انده است. معطل م

 

 


