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  پايش بازار 

  

  
  
  

  پويايي هاي بازار 
قيمت نفت برنت    قيمت هاي نفت از هم اكنون در كريدور باالتري نسبت به گذشته حركت مي كنند.  -١

براي تحويل در ماه اوت در بازار  دالر هر بشكه    ٧٦.٠٩ه و در روز جمعه به  دالر هر بشكه گذشت  ٧٥از  
دالر هر بشكه رسيد.    ٧٤.٠٣به    كاشينگر  لندن رسيد. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در بازا

  در بازار بورس نيويورك رسيد كه نشان دهنده دالر هر ميليون بي تي يو    ٣.٥قيمت گاز طبيعي به  
مخازن گازي در آمريكا و اروپا كمتر  نيز مي باشد.  )ال ان جيگاز طبيعي مايع شده ( باالرفتن قيمت

در بخش  گاز طبيعي را ذخيره كرده و برخي از نيروگاه ها در اروپا مجددا به زغال سنگ رو آورده اند.  
يني ها حاكي  انبارهاي نفتي نسبت به گذشته نفت كمتري را در خود جاي داده و پيش ب   زنفت خام ني

در سطح جهاني است. در اين حالت همه چشم ها به اوپك و متحدانش    ه نسبت به تقاضااز كمبود عرض
عرضه بيشتري را در بازار سرازير كنند. ايران و توليد  در جلسه اول ژوئيه توافق كنند تا  دوخته شده تا  

 كند.   ي او در اين چارچوب اهميت پيدا م نفت خام قليل

 

 تفسير هفته 

دالر هر بشكه باالتر رفت. به گفته پاتريك    ٧٥قيمت نفت در سه شنبه هفته گذشته از نقطه عطف   -٢
دالر  هر بشكه نيز برسد، اما بديهي است  ١٠٠نفت مي تواند به  پويان مديرعامل توتال انرژيز، قيمت 

بيشتر شدن توليد نفت ها به نظر صاحبنظران مي تواند  يابد. علت كاهش    ي كه دوباره كاهش مي 
تجديدپذير باشد. مديرعامل   ي اغيرمتعارف از جمله نفت شيل و همچنين سودآور شدن توليد انرژي ه

در پس از بروز    در صنعت نفت   جه به عدم سرمايه گذاري هاي مكفيتو با    يل نيز گفتهبمو  كسونا
  بانك دالر هر بشكه طبيعي است. همچنين    ١٠٠احتمال باالرفتن نفت و رسيدن به    ،١٩شيوع كوويد  
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تقاضا و كمبود عرضه در    شيافزا  ي دالر در پ  ١٠٠هر بشكه نفت تا    متياز احتمال صعود ق  كايآمر
  زان ياز م  ندهي ماه آ  ١٨نفت در    يتقاضا برا  شيد افزاكر   ينيبشيپاين بانك    خبر داد.  ٢٠٢٢سال  

  ١٠٠نفت تا    مت يرشد ق  ي را برا  نه يو زم دهش   ر يسطح ذخا  شتريو باعث كاهش ب رفته گ  ي شيعرضه پ
و فشار سهامداران   ، العاده ، تورمفوق   يتقاضا  تاليپاشركت ماگالن ك  سيرئ   به گفته   كند. مي    ا يدالر مه

منجر    ي به بحران نفت  نده يممكن است در سه سال آ  ي ندگيآال  ريكاهش چشمگ   يبرا   ي نفت  يهاه غول ب
به شكل    ٢٠٢١  سال  انينفت از اكنون تا پا  متيكند. ق   دايپ  شيافزا  ني نفت و بنز  يهامت يو ق  هد ش 

به گزارش گلدمن ساكس بدليل اضافه شدن    خواهد كرد.  دايپ  ش يمستمر افزا  زان يو به م  توجه قابل
بيماري ك از شيوع  اقتصادي در پس  نقاط    ، ١٩-ويد و سريع فعاليت هاي  در  گسترش واكسيناسيون 

نبايد انتظار داشت كه قيمت    و همچنين محدوديت هاي اخير براي عرضه نفت خام   ،مختلف جهان
  ه نفت خام همچنان پايين باشد. به گفته اين شركت مالي و مشاوره اي قيمت نفت برنت از سه ماه

به نظر اين موسسه تقاضاي جهاني نفت در ماه   الر هر بشكه خواهد بود.د   ٨٠باالي   ٢٠٢١سال  سوم  
در روز رسيده    ميليون بشكه  ٩٧به مقدار    ژوئن  ماهميليون بشكه در روز بود كه در    ٩٥گذشته ميالدي  

ميليون بشكه در    ٩٩به    ٢٠٢١در حاليكه انتظار مي رود كه تقاضاي نفت در سه ماهه چهارم  است.  
ائتالف اوپك    وزير نفت و انرژي كشورهاي عضو   ٢٣  ) تير  ١٠اول ماه ژوئيه (   پنجشنبه   در   روز برسد.

ا بررسي و براي بيشتر كردن سهميه كشورها در توليد نفت  وضعيت بازار ر  مجازي   در جلسه اي پالس  
هزار    ٧٠٠تا    ٥٠٠كارشناسان صنعت نفت اضافه شدن    پيش بيني برخي از   گيرند.  يم م خام تصمي

تصميم گرفت    ٢٠٢٠  اه مه گردد كه اوپك+ در م  ي يادآوري مبشكه در روز به توليد فعلي اوپك+ است.  
ميليون بشكه در روز كم كند تا قيمت هاي نفت از منفي بودن بيرون    ٩.٧مقدار    فكه از توليد ائتال 

بر توليد خود بيفزايند. مقدار كاهش در ماه  بيايند. پس از آن به تدريج به كشورها اجازه داده شد كه 
ني كرده كه  يپيش بدبيرخانه اوپك    بود.   از مقدار قبليدر روز    ميليون بشكه   ٦.٦مقدار    ٢٠٢١ژوئن  

روز در سه ماهه سوم  ميليون بشكه در    ٩٨.١٨ميليون بشكه در روز به    ٩٥.٢٦تقاضاي جهاني از مقدار  
  ر اوپك+ بايد افزايش يافته تا بازا   يارسد. بنابراين توليد كشورهب   ٢٠٢١در سه ماهه چهارم  ٩٩.٨٢و  

     كه در زير به آن مي پردازيم.   در اين چارچوب قابل تحليل استورود بيشتر نفت ايران    به تعادل برسد.
از مذاكرات ما -٣ يافت.    ششمين دور  وين خاتمه  در  برجام  ايران و كشورهاي عضو  بنابين  بر    اكنون 

روز آينده    ١٠كه آيا ظرف  گزارش لورا روزن كه به مذاكره كنندگان دسترسي دارد، مشخص نيست  
توافق مابين ايران و آژانس بين المللي انرژي هسته اي در  د شد يا نه.  همذاكرات مجددا شروع خوا

به گفته روزن يك  د.  مورد دسترسي به اطالعات سايت هاي هسته اي ايران نيز امروز به پايان رسي
كه بر سر آن توافق نشده    است  مقام وزارت خارجه آمريكا گفته است كه موضوعات متعددي هنوز باقي

وزيرخارجه آمريكا    است. همچنين اين ديپلمات معتقد است كه تا بي نهايت نمي توان مذاكره كرد. 
نماينده روسيه در  كنيم كه بر اساس منافع ملي آمريكا باشد.  ياريس مي گويد كه ما كاري را مدر پ
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از زماني كه رئيس جمهور  سخن مي گويد.  در دور هفتم مذاكرات  مذاكرات وين از توافق قريب الوقوع  
اعمال    گر يبار د  ران يبر ا  ي را در حوزه انرژ   ييها  م يتحرو    از اين توافق خارج   ٢٠١٨ترامپ در    آمريكا

ا  ا يدن  يها   شگاهياز پاال  ي اريبس،  كرد بر نفت خام  ا  ران يمجبور شدند چشم  نفت    ز ي ن  راني ببندند و 
هم اكنون چشم انداز نسبتا بهتري از بازگشت آمريكا به   خود استخراج كند. مقدار ظرفيتاز  يكمتر

  ن ياست كه آژانس ب  يدر حال  نيابرجام و برداشته شدن تحريم هاي نفتي ايران به گوش مي خورد.  
نفت خود    د يتول   زانيم  ٢٠٢٢تا سال    تواند ي م  رانيدر گزارش بازار نفت خود اعالم كرد ا  يانرژ  يالملل

  د يرشد تول يبه منبع اصل ها،م ي بشكه در روز برساند و در صورت برداشته شدن تحر ونيليم ٣.٨را به 
بوده    ٢٠١٨خروج آمريكا از برجام در  ، توليد ايران در قبل از  اين مقدار  شود.  لينفت در جهان تبد 

  . ها بشكه نفت صادر كند   ون يلي تواند به سرعت م  ي م  ران يبه توافق، ا  دني با رس   به گزارش رويترز است.  
اندك از برداشته شدن    ي ر مدت زمانرود د   ي كار را صورت داده و انتظار م  نيكشور مقدمات ا  نيا

كار به    ن يحال ا  ن يبا ا  .د ها برسانن  م ياز تحر  ش يپ  زان يخود را به م  د يبتوانند تول   انيرانيها، ا  م يتحر
  بر خواهد بود.  ان نفت، زم ي چاه ها ي و كاهش خروج ي نفت ي ها دان ياندك در م ي گذار  ه يسرما ل يدل
  شتر يبشكه ب  وني ليم  كياز شش ماه، روزانه    شيب  يامكان بدهد كه برا  رانيتواند به ا  يمساله م  نيا

و    ١٩-د يكوو  ير يجهان از همه گ  ييرها  با  است.  يدرصد از عرضه جهان  ك يصادر كند كه برابر با  
دن  ي اقتصاد   يها  تيفعال  ياياح برا  ا،يدر سراسر  ن  ي تقاضا  افزا  زيسوخت    د يتول  .است  ش يدر حال 

  ي به خرج م   اطيعرضه به بازار احت  شيافزا  درباره در صحبت  كنندگان نفت در اوپك و متحدانشان  
 است.   يبه بازار جهان  رانيااز بازگشت نفت    ياز شوك ناش   ير يجلوگ  خاطراز آن به    ي دهند كه بخش

  ي برا يكه ممكن است آمادگ يدر اقدام  رانيا ر،ياخ يدهد در ماه ها يشركت كپلر نشان م  اطالعات
  ره يخود ذخ  يها   كشنفتو آن را در    شينفت خام خود را افزا  زان يصادرات نفت باشد، م  ي ريازسرگ

بازار   نيتر يلاص ربازيحضور دارند كه از د ايكش ها در حال حاضر در آس نفت نياز ا يكرده است. برخ
  عانات يبشكه از نفت خام و م  ون يليم  ٧٨در حال حاضر  بنابرنظر شركت كپلر    .د يآي به شمار م  رانينفت ا

گفته    به  بشكه بود.ميليون    ٤١در سال گذشته فقط    زانيم  نيشده است كه ا  رهيآب ذخ  يرو  رانيا
  كرده   ره يذخ  ني زم  يدر رو   زيرا ن  عاناتيبشكه نفت خام و م  ميليون  ١٢٠حدود    رانيا  فريدون فشاركي 

  ي انتظار م  نكهيتوجه به ا  با  است.  ن يخود و عمدتا در چ  نيسوم از آن در خارج از سرزم   كيكه حدود  
در پي عقد قرارداد با    رانينفت ا  يتوافق به امضا برسد، شركت مل  در دوره هفتم مذاكرات وين  رود

كشور    نينفت خام در ا  د يتول   ع يسر  شيافزا  يبرا  ي رانيا  مقاماتيترز  به گفته رومشتريان خويش است.  
گفته بود بخش    ي ماه جار   ل ياوا  ران ي مقام برجسته در وزارت نفت ا  كي   .كرده اند   ي نيابزار خوش ب
  ي را برا   شتري ب   يحال ناظران مدت زمان  ني كرد. با ا  ي ابيماه باز  كيتوان در  ينفت را م  د يعمده از تول

در  هزار بشكه    ٧٠٠  تا   ٥٠٠يابيباز  واشنگتن  در   ي وخشور  سارابه گفته    كنند. يم  ي نيب   شيكار پ  نيا
  ١  زانيو م  امكان پذير  ها  ميدر طول سه ماه از زمان برداشته شدن تحر  از توليد اضافي ايراندروز  
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باز  ميليون   ١.٢تا    ون يليم در    د يتول  يابيبشكه  برداشته    ١٢تا    ٦نفت  زمان  از    ها   م يتحر  شدنماه 
روسيه گرچه بلحاظ سياسي تمايل به هرچه زودتر به نتيجه رسيدن مذاكرات  اين ميان    در  .ميسراست
  ر ينوآك، معاون نخست وز  الكساندردارد.  فظ  ، از لحاظ سياست گذاري انرژي دراين زمينه تح وين دارد

قرار    يمورد بررس   د يبه بازار با  ران ينفت ا  بازگشت":  مي گويد   كشور   ني ا  نيشينفت پ  ر يو وز  ه يروس 
حجم وجود داشته    يهات ي) و محدودرانيزگشت نفت ا از برنامه (با  ي قيدرك دق   د ياما نخست، با  رد يگ

  ."باشد 
آمريكا   -۴ متحده  اياالت  جامعه  در  سطح  در  استفاده  مورد  هاي  زيرساخت  كهنگي  و  قدمت  موضوع 

آ برنامه من  بود كه  گفته  ترامپ  آمريكا  يكبار رئيس جمهور سابق  ن است كه  خودنمايي مي كند. 
در روز گذشته ريزش يك  فرودگاه هاي آمريكا مانند فرودگاه هاي جنوب خليج فارس نو و زيبا شوند.  

  ساختمان هاي مورد استفاده مردم امي مجددا مسئله قديمي بودن  يطبقه در نزديكي م  ١٢ساختمان  
ميليارد دالر در    ٣٠٠٠هزينه كردن    نه اي براياپيشنهاد جاه طلب  ا به مقامات يادآوري كرد. بايدنر

يك برنامه    ند توانست  ي از دو حزب دمكرات و جمهوري خواه نمايندگان  توسعه زيرساخت ها ارائه داد. 
ميليارد دالر براي تصويب    ١٠٠٠توسعه و نگاهداري جاده ها و پلها و تقويت اينترنت را به مقدار حدود  

  مقدار نفت خام دروزارت انرژي آمريكا  به گزارش آژانس اطالعات انرژي  ن پيشنهاد دهد.  به مجلسي
د  ژوئن منتهي ش   ١١بشكه در هفته جاري نسبت به هفته قبل كه به    ميليون   ٧.٤  آمريكا انبارهاي  

درصد در ماه مه نسبت به سابق افزايش يافت.    ٤.٤كمتر شد. بجاي آن در چين مقدار نفت مصرفي  
 .است بيشتربشكه در روز  ميليون  ٣در چنين فضايي بنظر گلدمن ساكس تقاضا نسبت به عرضه 

كه درصد    ميفراموش نكن مسئله صادرات گاز به همسايگان شرقي ايران يك موضوع استراتژيك است.   -۵
مانند پاكستان و    ي . كشورهايندارند   يدسترس   هي اول  هاي  ي به انرژ  ايران  ي شرقگان  ياز همسا  يميعظ

،  ن واردكننده انرژي در جهان مي شودسال آينده بزرگتري  ١٠كه در    افغانستان و از اين دو مهمتر هند 
ورود به    الزمه  ارشناس مسائل انرژيك  ر نظر بهروز نامداريبابن  در زمره اين وضعيت قرار مي گيرند.

در هر حال    . ميعقب هم نمان  مياست تا حداقل اگر برنده نشو  كرديرو  ريي امروز انعطاف و تغ  يبازارها
  ندارند،   يبه انرژ   ي دسترس   چگونه يه  تينفر جمع  ون ي ليم  ٣٠٠پاكستان با حدود    تيدرصد جمع  ٢٠

.  را ندارد  يانرژ  يكشور توان پرداخت بها  ني ا  نكهياست. اما نكته مهم تر ا  يبازار بكر و بزرگ  نيبنابرا
هماما   به  و  شده  تر  متفاوت  گذشته  به  نسبت  پاكستان  كه   ل يدل  نياوضاع  هجوم    شاهد   است 

ال  رده شده (ش بيعي فطگاز    انهياحداث پا  ي برا  ه يو روس   كايمرآ مثل عربستان، قطر،    يصادركنندگان
تر كرده، مصرف كنندگان  برالي را ل  ي انرژ  د يخر   . پاكستان اكنون ساز و كار ميكشور هست  نيدر ا  ) يان ج

را با ق  با    يها  رساختيموضوع احداث ز  كنند.   ي و فروش م  د يفوب خر  متيگاز  انتقال گاز هم كه 
رفع شده    يحد   تا   پرداخت ها  يبرا   يصندوق  سيو تاس   ٢٠١٧در    يقرارداد  ي مشكل مواجه بود ط

عربستان  آن است كه  دهد   يما قرار م  يرو  شيآنچه هنوز فرصت ورود به بازار پاكستان را پ  است.
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  ن يو ا  منتقل كرده  يبه كراچ  رانيا  مرز  يك يگوادر در نزدندر  برا از    ال ان جي  انهيبرنامه احداث پا
  ا يو    ي انرژ   رهيذخ  ق يشود تا از طر  دهيشياند   ي كه ساز و كار  ه آورد  وجود ه  ب  ايران   ي را برا  ي دواريام

برگرد  تجارت پاكستان  تجد   م يبه  با  ا  دنظريو  گونه  به  قراردادها  كه مشكل عدم   م يبرو  شيپ  ي در 
   . پرداخت ها حل شود

 

 
 

هند به تدريج از نفت خاورميانه فاصله گرفته و به منابع ديگري رو مي آورد. در ماه  و در غياب ايران،  -۶
اين مقدار گرچه از مقدار    ٤.٢شته هند مجموعا  مه گذ  ميليون بشكه نفت در روز وارد كرده است. 

درصد نسيت    ٥٣اما مقدار نفت وارداتي از عراق، عربستان، و امارات    ،بيشتر است  ٢٠٢٠مشابه مه سال  
به ماه گذشته كمتر است. به نظر مي رسد كه دولت هند يك برنامه استراتژيك براي كمتر كردن  

ابستگي انرژي به خاورميانه دارد. سومين وارد كننده نفت در جهان اينك مقادير بيشتري نفت از  و
  ٢٠١٩در سال  نيجريه، آمريكاي التين، اياالت متحده، كانادا، و حتي قزاقستان خريداري مي نمايد.  

و بشدت  ميليارد دالر نفت خام وارد كرده    ١٠١.٤مبلغ    ٢٠٢٠ميليارد دالر و در سال    ١١١.٩هند مبلغ  
در دو شكل زير كم شدن وابستگي هند به نفت خاورميانه و  است.  از باالرفتن قيمت نفت آسيب پذير  

دا و آمريكا بيشتر از  ا. گرچه هزينه حمل نفت خام كانجايگزين شدن نقاط ديگر نشان داده شده است
حمل شده و    كسنووروسيخاورميانه است، اما تعجب اين جاست كه نفت قزاقستان ابتدا به باكو و يا  

جيهان به درياي مديترانه رسيده و با كشتي از مسير  -تفليس  -از طريق درياي سياه و يا خط لوله باكو 
سد. گفته مي شود كه قزاقستان مقدار تخفيف قابل  رل سوئز به اقيانوس هند مي  اخالف متعارف از كان

نفت تحويلي خود    ر ادر همين حال روسيه نيز مقد   راي شركت هاي هندي قائل شده است.توجهي ب
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ا كه قرار است در نيمه اول ماه ژوئيه تحويل دهد كمتر كرده است. بنادر اصلي پريمورسك  ر  به مشتريان 
ك كه مبادي عمده نفت تحويلي به نفتكش ها در جهت غربي مي باشند، بنظر مي رسد  سو نووروسي

وليدي در سيبري غربي كاهش  . احتماال مقدار نفت تستند كه با مشكلي كه نمي دانيم چيست روبرو ه
يافته و يا تعميرات تابستاني در تاسيسات بندري مي تواند عاملي جهت كم شدن نفت صادراتي روسيه  

 باشد. 

 

 


