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  پايش بازار 
  

  
  

 پويايي هاي بازار 
در   -١ نفت خام  نقطه در    هاي مختلف در بازارقيمت  باالترين  به  يعني    ٧ميانه هفته پيش  اخير  سال 

اين است كه    كاهشكاهش يافت. مهمترين دليل  آخر هفته اندكي    اما  ، رسيد بشكه    رهدالر    ٨٦.١٠
شواهدي حاكي از فعال شدن برخي از    ١٩-شيوع بيماري كوويد عليرغم خوشبيني نسبت به پايان  

فعاليت هاي    ه نشدناف سويه هاي جديد اين ويروس در نقاط مختلف جهان مشاهده شده كه باعث اض
روسيه اعالم كرد كه مقررات    ده است.كمتر شدن مصرف انرژي انجاميبه  اقتصادي بيشتر و نتيجتا  

بلحاظ    در هفته در پيش رو را   تعطيالت اجباريو    در مسكو   محدود كننده در ارتباط با رفت و آمد 
نفت خام برنت در بازار   امروز صبح   به اجرا مي گذارد. ١٩-بيشتر شدن تلفات ناشي از بيماري كوويد 

قيمت نفت    ر بشكه به فروش رسيد.هدالر    ٨٥.٥٣به قيمت    دسامبربورس لندن براي تحويل در ماه  
  براي تحويل در ماه نوامبر  در نيويورك دالر هر بشكه    ٨٣.٧٦ امروز  خام وست تگزاس اينترمدييت نيز 

فاصله مابين قيمت برنت و تگزاس نسبت به ماه هاي قبل كمتر شده كه حاكي از تجارت   .معامله شد 
قيمت گاز طبيعي نيز در بازار هنري    يشتر نفت خام مابين نيمكره غربي و نيمكره شرقي جهان است.  ب

 د. رسي نيويورك در بورس   اي تحويل در ماه نوامبردالر هر ميليون بي تي يو بر ٥.٢٨به  هاب 
  

 فسير هفته ت

هفته هاي قبل پايين آمده  سنگ از بيشينه خود در    به نظر مي رسد كه قيمت گاز طبيعي و زغال -١
ه گذشته  دو هفتدر  حداقل دراروپا وجود دارد.  زمستان سرد و كمبود گاز طبيعي    ز ، اما نگراني ااست

روسيه تاكيد  رشد داشت.    ٢٠٢١درصد نسبت به ابتداي سال    ٣٦٥زار شاخص روتردام  قيمت گاز در با
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بر   گاز  خود  مبيشتر كردن صادرات  كه  اما آخرين خبرها حاكيست  تكرار مي كند،  را  اروپا  جوز  به 
مترمكعب  ٣٣  ساالنه  دريافت در دولت جديد آلمان    ٢گاز طبيعي از خط لوله نورداستريم    ميليارد 

  ل ي روزها مشغول مذاكرات تشك  نيكه ا  دبير كل حزب سبز آلمان  آنالنا باربوك  همچنان نامعلوم است.
  چرا   ،صادر نشود   تيمجوز فعال  ٢  ميدرخواست كرد فعال به نورد استر  ييدر گفتگو  است  ي دولت ائتالف

زمينهطبق    كه اروپا در  اتحاديه  انتقال  د ينبا  گاز  د يتول  ي ، متصد ي انرژ  مصوبات  دهنده آن  همزمان 
  در راستاي   ت. از طرف ديگراس   ٢نورداستريم  از و هم اپراتور  گه  گازپروم هم توليد كنند يعني    باشد.

گازپروم اعالم كرد كه هدفگذاري براي ذخيره  ر روسيه در اروپا  سياست اعتماد سازي رئيس جمهو
و موفقيت آميز جلو رفته است.  سازي گاز طبيعي استخراج شده جهت استفاده در زمستان در پيش ر

هاي  غار  معادن استفاده شده و   ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در   ٧٢.٦گازپروم قبال اعالم كرده بود كه  
 مين ذخيره مي كند. مكي زيرزن
نفتي  ي رود كه با يك قله  م ت، اين گونه پيش  يمت نفت و روندي كه در ماه هاي اخير داشته اس ق -٢

الر هر بشكه  د   ١٥به    ٢٠٢٠در ماه آوريل  برنت فت  نديگر اين بار از لحاظ قيمت روبرو شويم. قيمت  
دالر بشكه سقوط كرد. از آن    ٣٧منهاي    اخص وست تگزاس اينترمدييت به ش تنزل كرد و قيمت نفت  

دالر و   ٣٧قيمت نفت برنت به  ٢٠٢٠. در سه ماهه آخر باال رفتپس به تدريج قيمت هاي نفت خام 
  ٥٥به    قيمت برنت  متوسط   ٢٠٢١ول  ا  سه ماههدالر هر بشكه رسيد. در    ٥٠در ابتداي سال جاري به  

دالر    ٧٥دالر در دو ماه آخر سال تقريبا به    ٧٠ه سوم به  و سه ماهدالر    ٦٥و سه ماهه دوم به    دالر
برخالف  اگر  از نفت برنت را شاهد هستيم.  دالر هر بشكه    ٨٥و اكنون قيمت هاي نزديك به    رسيد 

، قيمت  اي انرژي انتخاب كنيمديگر حامل هقيمت    راي شاخصي ب  قيمت گاز طبيعي را اين بار  هميشه،  
دالري قيمت نفت در    ٧٠  خالص  باال رفتندالر مي رسد.    ١٧٦به بشكه اي  معادل گاز  برنت  نفت خام  

كه  دارد  مده و عميقي در اين صنعت  عاز تغييرات    شيوع بيماري كرونا و پس از آن نشانمدت زمان  
اقتصادي    براي رسيدن به يك قيمت منصفانه از نظر رشد   ، نسبت به آن ابتدا بايد شناخت پيدا كرده

بنظر مي رسد كه تصميم اوپك پالس مبني بر روانه نكردن بيشتر    و حفظ محيط زيست تالش كرد. 
زاري ها نقل  از وزير انرژي عربستان سعودي خبرگ  نفت خام از داليل اصلي افزايش قيمت نفت است.

در بازارهاي آتي،   . وپك پالس در مورد توليد تغيير نخواهد كردكرده اند كه گفته است كه استراتژي ا
ين از معدود كشورهاي  چ  ه است.قيمت زده شد   دالر  ٢٠٠تا    ٢٠٢٢براي تحويل در دسامبر    خام   نفت

در توليد ناخالص داخلي را تجربه كرده    آن رشد مثبت  پس از   و نا  در طول بحران كروجهان است كه 
نعتي  است. با اين همه كمبود نيروي الكتريكي در چين مسبب خاموشي هاي گسترده در مناطق ص

  ينگ ينقد   شي افزاهمچون  دوران پسا كرونا    ي عوامل كالن اقتصاد   ري تاث. نبايد از  و شهري اين كشور شد 
شده    ي در تمام محصوالت و خدمات از جمله انرژ  امتهيق   ش يمنجر به تورم و افزاكه    ي جهان  يعموم
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دالر    ٨٥تا    ٨٠نفت خام تا پايان سال در كريدور  احساس عمومي اين است كه قيمت    غافل بود.  است
 كه باقي خواهد ماند.هر بش

و خيز بيشتر مي    ثابت شدن قيمت نفت و جلوگيري از افت وصيه هايي كه براي  تگر اين طور است  ا -٣
 د از توان داشت عبارتن

هاي  ي  از جمله انرژ ژي  انر متنوع  حامل هاي  وص در  بيشتر در امر انرژي و بخص  گذاري   سرمايه -
سرمايه گذاري هاي جديد در حوزه  ميليارد دالر    ١٢٠صد دارد  نروژ ق دولت  در اين زمينه  .  پاك

ي روانه كردن نفت  هاي نفتي درياي شمال انجام دهد. شركت نفت بي پي در دهه در پيش رو برا
اگر بتوان  كند.    يم   ميليارد دالر در صنايع باالدستي سرمايه گذاري ٩و گاز بيشتر به بازار مقدار  

دانست، براي ايران  آنها    ارجحيت اول كشورهاي ديگر سرمايه گذاري در انرژي هاي پاك را  براي 
وسعه ميادين نفتي و  ت  به بخش اكتشاف و   ، هتجميع شد   ، ه مي شود كه سرمايه هاي كوچكتوصي

 گازي توجه ويژه شود.  
مذاكره و عقد قراردادهاي بلند مدت در صنعت نفت و گاز مي تواند از اعوجاجات بيشتر قيمت   -

نمايد. با  ، سومين  هند   جلوگيري  نفت  بشكه    ٤مصرف كننده  واردات، ميليون  روز  از جمله    در 
شود. كشورهايي است كه نشيب و فراز قيمت نفت مستقيما با رشد اقتصادي اين كشور مربوط مي 

درصد از   ٧٠قصد دارد تا   وزير نفت هند به تازگي گفته است هند براي تامين امنيت انرژي خود 
 ي بلندمدت تامين نمايد. طريق قراردادها زانفت خام وارداتي را 

بزرگتر و بيشتر بساخت و تا - انبارهاي  خام، فرآورده، و گاز طبيعي    راي ذخيره سازي نفت مين 
چند ماه قبل براي  كاري كه برخي از كشورها از  تواند پرش هاي قيمت نفت را كمتر كند.  مي 

 مقابله با سرماي احتمالي سخت در زمستان در پيش رو در نيمكره شمالي انجام داده اند.
اروپا در تدو  يكي - كاهش نفوذ و قدرت    ر،يپذ   د ياز منابع تجد   يانرژ   نيراهبرد تام  ني از اهداف 

رو در    شي پ  يكه در دهه ها  د يمساله كنار آ  نيبا ا  د يبوده است. اروپا با  يانرژ  يدر بازارها  هيروس 
  منبع   ني تر   منيو ا  ن يبهتر  هي روس   يعي مذاكره كند. گاز طب  ه يبا روس   مي بايست  ي عيگاز طب  نيتام
. اگر اين طور است به نظر من بازار  اروپا است  ه يبزرگ اتحاد  يكشورها  ع يصنا  ي برا  ي انرژ   نيتام

مي باشند. براي    آسياي غربي و خليج فارس   رهاي منطقهشرق آسيا و كشو  ،جذاب براي گاز ايران
آسيا   گاز شرق  (ارياتامين  مايع شده  گاز طبيعي  توليد  صنايع  به  بايد  ان جين  آورد.    )ال  رو 

لوله گازي به چين اني كه  م، هند، و پاكستان در ز سياي مركزي)آ(از طريق    همچنين خطوط 
، به ايران  رفته استبه محاق    )تاپيستان، و هند (خط لوله تركمنستان، افغانستان، پاكساخت  

 صت تازه اي جهت ايجاد لوپ انرژي در آسيا را مي دهد.فر
 


