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 پايش بازار 
 

  

  
  

  
  

  پويايي هاي بازار 
ش يافتند. قيمت نفت  ه كمي كاهتيرماه نسبت به چند روز گذشت  ١٢قيمت هاي نفت در روز شنبه   -١

براي تحويل در ماه اوت  دالر هر بشكه    ٧٦.٠٥به مبلغ  ار لندن در جمعه شب  برنت درياي شمال در باز
اينترمدييت   قيمت نفت وست تگزاس  از آن كاهش داشت.  به چند روز قبل  معامله شد كه نسبت 

  ر تحويل در بازادالر   ٧٥.١٧دالر هر بشكه گذشته و به    ٧٥همچنان به صعود خود ادامه داد و از مرز  
  ٣.٦٩٠قيمت گاز طبيعي نيز در بازار هنري هاب افزايش يافته و به    كاشينگ براي ماه اوت رسيد.

 يورك رسيد. بورس نيو دالر هر ميليون بي تي يو در بازار 

 

 تفسير هفته 

مقدار نفت به بازار  تصميم گرفت كه براي اضافه كردن    ائتالف اوپك پالس اجالس وزراي نفت و انرژي   -٢
بشكه قيمت آن    ر هدالر    ٧٥تا  عكس العمل بازار اين بود كه نفت خام برنت  .  در آينده تصميم بگيرد

تا دسامبر سال جاري  ميليون بشكه در روز    ٢توافق براي اضافه كردن  پايين آمد.   توليد از اوت    به 
ه و  ترديد داشت  قت با چنين اقداميف براي مواامارات عربي متحده    موافقان و مخالفاني داشت.  اوپك+

هزار بشكه اي در روز اين كشور بقيه موافقت كرده تا اين    ٦٠٠ايش  افز  با بجاي آن پيشنهاد كرد كه  
پيشنهاد امارات بدون ترديد با    بازگردد.  ١٩-ميليون بشكه اي قبل از شيوع كويد   ٣.٨  كشور به توليد 

برداشت چنان    ، از اجالس   در روزهاي قبل   ء روبرو مي شد.اعضاچنين توقعي از سوي ساير  مطرح شدن  
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و آن را به صحن  هزار بشكه در روز موافقت كرده    ٤٠٠بود كه روسيه و عربستان با اضافه شدن ماهانه  
+ انتظار مي رود كه قيمت نفت  جلسه پيشنهاد كرده اند. بهرحال با عدم اضافه شدن به توليد اوپك 

از   باالتر  بدال  ٧٥خام همچنان  باقي  بشكه  اوپك+  سه جلسه    ماند.ر هر  ترتيب در مجموعه  پنج    به 
كميته  نفت و انرژي اوپك با يكديگر جلسه داشتند. پس از آن جلسه    وزير  ١٣  برگزار شد. ابتداشنبه

 جلسه داشتند.  هاي عضو ائتالف اوپك پالس با يكديگر ي كشورژوزير انر  ٢٣ فني برگزار شد و نهايتا
با مشكالتي روبرو شده  توافق برجام  از سوي ديگر مسئله مذاكرات مربوط به بازگشت اياالت متحده به   -٣

ه معناي آن است كه توليد متعارف  و حداقل در هفته هاي آتي اين مذاكرات دنبال نمي شود. اين ب
كا عليه صنعت انرژي ايران روانه  به بازار كه انتظار مي رفت در پس از پايان تحريم هاي آمريايران  

ديگر در افغانستان خروج نيروهاي خارجي و بخصوص آمريكايي    بازار شود، انجام نخواهد شد. از بعد 
فغانستان شده  طالبان و اشغال مناطق قابل توجهي از ا  به ويژه باعث تهاجم نيروهاي مخالف دولت  

ي خود ادامه دهد، الجرم بازيگران اين منطقه يعني آمريكا،  است. اگر طالبان بتواند كه به پيشروي ها
سيه، چين، و ايران به موضعگيري و احتماال اقدام سوق داده خواهند  اروپاي متحد، تركيه، پاكستان، رو

تنش و يا  يكديگر همسو نبوده و اين به معناي رشد تدريجي  شد. لزوما موضع گيري اينكشورها با  
خواهد بود. از سوي    فتن قيمت نفتر  . اين به معناي باالجنگي ديگر در اين منطقه خواهد بودحتي  

گر تحوالت عراق و اعتراضات روزانه بخاطر كمبود برق نگاه ها را به تعهدات آمريكا و عربستان براي  يد
در اين صورت  شده است.  م انجام نكداچهيكه    انداختساخت پااليشگاه و نيروگاه هاي جديد در عراق  

عراق در ماه گذشته    عراق نيز مجددا به تشنج و اختالفات سياسي دامن مي زند.  رد احتمالي  ناآرامي
ميليون بشكه در روز صادرات داشته كه صادرات نفت    ٢.٨٩  اين كشوربه گزارش رسمي وزارت نفت  
از عراق و    روزدر   ميليون بشكه  ٢.٧٩از اين مقدار    ا نيز در بر مي گيرد.منطقه خودمختار كردستان ر 

ياالت متحده آمريكا نشان مي دهد كه تعداد  اآمار شاغلين در  از طرف ديگر مابقي از كردستان است.
ماه ژوئن بيشتر اقتصاد آمريكا باعث    شغل هاي ايجاد شده در  از حد انتظار بوده است. فعال شدن 

تقاضا در آسيا همچنان  در سوي ديگر    ي بيشتر انرژي و مآال باالرفتن قيمت نفت خام مي گردد. تقاضا
بيشتر   ٢٠٢٠ميليون بشكه در روز از فصل چهارم    ١.٢  ،٢٠٢١در اولين فصل  ،گرفتهبر عرضه پيشي 

ضا در  انسبت به سه ماهه دوم تق  شكهب  ميليون  ١.٩پيش بيني مي شود كه    ٢٠٢١فصل سوم  شد. در  
دالر هر بشكه    ١٠٠  ينده بهآ و ماه هاي    پس احتمال آن كه قيمت نفت در روزها  آسيا بيشتر شود.
+ و مصرف كنندگاني مانند  و اوپكعض  يدكنندگانل اما به نظر مي رسد كه منافع تو برسد بعيد نيست. 

دالر هر بشكه باقي بماند. باالرفتن   ٨٠تا    ٧٠است كه قيمت در كريدور    آنو هند در  آمريكا، چين،  
گشته كه با مازاد عرضه قيمت ها را  زار  يل در باش   ت نفت باعث افزايش سهم توليد نفبيشتر قيمت  

  مانده تا بتواند از   ي پايين مي كشانند. روسيه در حال حاضر مايل است كه قيمت در همين حدود باق
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يك منبع مالي ايمن و باثبات در جهت توسعه زيرساخت ها و فرار از تحريم هاي آمريكا و اروپا بهره  
 ببرد.  

بازار هنري هاب افزايش يافته و به    قيمت گاز طبيعي  همان طور كه گفته شد  -۴ دالر هر    ٣.٦٩٠در 
گرماي فوق    به دليل   اين افزايش قيمتيورك رسيد. بخشي از  بورس نيوميليون بي تي يو در بازار  

ن نياز به برق و در نتيجه گاز طبيعي مصرفي در نيروگاه  اتدر فصل تابسكره شمالي است.  مالعاده در ني
ضمن اين كه برخي از بازرگانان بخش گاز در تابستان ذخيره سازي براي فصل    ها افزايش مي يابد.

گير    ا زمين ر  سابقه آمريكاي شمالي و اروپا  سرماي بي سال گذشته  در  زمستان را شروع مي كنند.  
نمودار زير قيمت گاز طبيعي در ترمينال رتردام هلند    ن تهديد براي سال جاري نيز باقي است.اي  .كرد

ره مي رود. گازپروم اميدوار  از تعهد دادن تامين گاز بيشتر براي اروپا طفرا نشان مي دهد. گازپروم  
بازارهاي    ازمدتردا بتواند در  تهر چه زودتر پايان يافته    ٢ورداستريم  انتقال گاز ناست كه خط لوله  

مقدار گاز موجود در پايانه هاي دريافت    گذشته  در زمستان  در چين   اروپايي را به خود وابسته كند.
  ر ه ردال  ٣٠و به اين دليل قيمت گاز طبيعي در بنادر چين به  هال ان جي كمتر از مقدار معمول شد 

دالر هر    ١٣بي قيمت گاز طبيعي به  متعلق به ژاپن و كره جنودر بازار  رسيد.  نيز  ميليون بي تي يو  
در ژاپن تقاضا براي    تاكنون باالترين قيمت است.  ٢٠١٣كه از    رسيد   در هفته جاري  ميليون بي تي يو

ان جي   ال  قبل  واردات  ماه  به  ودرصد    ١٨نسبت  و  مقدار  دكنندگاربيشتر شده  سفارش  انرژي  ان 
بابيشتر گرما و همچنين  بخاطر  از گاز طبيعي  المپيك تابستاني  زي  اند.ي هاي  فعاليت هاي    داده 

عامل به همراه گرماي  رفته رفته به حالت عادي بازگشته و اين  ١٩-اقتصادي در پس از بيماري كويد 
براي گاز طبيعي شده است. از سوي ديگر توليد گاز طبيعي همه ساله    تقاضاشديد باعث باالرفتن  

سرمايه گذاري در حامل هاي انرژي اوليه فسيلي همه ساله    كهمانند سابق رشد چنداني ندارد. گواين
ا اين واقعيت روبرو هستند كه  به گزارش بلومبرگ واردكنندگان گاز طبيعي بدر حال كم شدن است. 

   كمتر است.تقاضا در كشورهاي آنها  ازو در دسترس   مقدار گاز موجود

 


