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  پايش بازار 

  
  

 پويايي هاي بازار 
بشدت كاهش يافت. اعالم شيوع سويه هاي جديد از  قيمت هاي نفت در ديروز يعني جمعه سياه   -١

برنت    قيمت نفت خامپيش بيني براي آينده تقاضا را تحت الشعاع قرار داده است.    ١٩-بيماري كوويد 
دالر هر    ٧٢.٧٢درصد كاهش داشته و امروز به قيمت    ١٧دالر يعني حدود    ١٤از ابتداي ماه نوامبر  

مت نفت وست تگزاس اينترمدييت براي تحويل در كاشينگ  قيه در بازار لندن به فروش رسيد.  كبش
معامله شد.    از ابتداي نوامبر  دالر كمتر  ١٥.٥يعني دالر هر بشكه    ٦٨.١٥نيوريورك به قيمت   ار در باز

يعني يك دالر   ٥.٤٥دالر هر ميليون بي تي يو بود به   ٦.٢٢نيز كه   ري هابنقيمت گاز طبيعي در ه
  كمتر از قيمت اول نوامبر معامله شد. 

  
  ته تفسير هف

كرونا، بازگشت    روس يو   وعياز ش   يريشگ يپ  ي شده براوضع   يهات ينفت خام پس از رفع محدود  يبها -٢
ه و  قيمت نفت از ابتداي هفته كاهش يافت  ، امابود  افته ي  ش يو آغاز دوباره سفرها افزا  ، يرشد اقتصاد
ميليون    ٥٠ولت اياالت متحده تصميم گرفت كه  ددرابتدا  اين كاهش به حداكثر رسيد.    ديروز جمعه

) آمريكا را در بازار به فروش برساند.  Strategic Petroleum Reservesبشكه از ذخائر نفتي استراتژيك (
ز به آمريكا تاسي كرده  مقداري از ذخائر اضطراري خود را  آمريكا سپس ادعا كرد كه ديگر كشورها ني

نفت از   يبودند كه برنامه آزادساز ها گفته به رسانه  شتريپ د يآگاه در كاخ سف منابع به بازار ريخته اند. 
در مجموع   .شودي و ژاپن اجرا مانگلستان،   ،يجنوبهند، كره   ي نفت آمريكا با همراه كي استراتژ  ريذخا

د كردند، اما تاثير آن بر قيمت نفت چندان  به بازار وار   برنامه ميليون بشكه در روز در اين    ٧١.٥كشورها  
اعالميه كاخ سفيد حاكي از آن است كه آمريكا ممكن است اقدامات بيشتري را براي ثبات در    نبود.
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ه شده در  نفت ريخت  بازار در نظر گيرد. اما استفاده مجدد از ذخائر نفت استراتژيك بعيد مي نمايد.
و در روزهاي تعطيل شكرگذاري در آمريكا  بازار توسط آمريكا از نوع ترش و همراه با گوگرد قابل توجه  

براي دولت آمريكا   اقدام دولت آمريكا بيشتر سياسي و نمادين بود و بوده است. اين بدان معناست كه
گذشته استفاده    در حاليكه در   بيشتر پيامدهاي رواني بيشتر شدن عرضه در بازار مد نظر بوده است.

مانند جنگ و توفان و آتش سوزي بوده است،  از ذخائر استراتژيك بيشتر براي موقعيت هاي اظطراري  
االرفتن قيمت نفت خام موجب شده بود كه قيمت فرآورده هاي نفتي در  باما    ظيم بازار. نه براي تن 

مردم آمريكا در انتخابات رياست جمهوري،  . يكي از شاخص هاي چگونگي راي دادن  آمريكا افزايش يابد 
از سوي ديگر چين بصورت روشن از اقدام آمريكا    قيمت فرآورده هاي نفتي و بخصوص بنزين مي باشد.

دفاع نكرده و تا كنون مشخص نشده كه آيا واقعا از ذخائر خود به بازار ريخته است يا نه. سخنگوي  
كنندگان و هم با توليدكنندگان براي حفظ ثبات    وزارت خارجه چين ميگويد كه چين هم با مصرف 

اقدام آمريكا، ممكن است ائتالف    پايين آمدن قيمت نفت و  واكنش به   در   بازار نفت در تماس است.
موجود نسبت به    يهاي در واكنش به نگران  ز يصادركننده نفت موسوم به اوپك پالس ن  يگروه كشورها
كرونا در اروپا، برنامه افزايش    روس يو  ي ريگهمه   د يجد موج    ي رينفت همزمان با فراگ   ي كاهش تقاضا

   كند. ليتعد در جلسه هفته آينده  خود را   د يماهانه تول
كه نسبت به ماه    دهيهزار بشكه رس   ٤٥٠و    وني ليم  ٢٧عضو اوپك به    ي روزانه كشورها  د تولي  حجم -٣

اما خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه اوپك    است.  افتهي  شيبشكه افزا  ونيليم  ١.٥از    شيقبل، ب
مايل نيست بيشتر از توافق هاي قبلي نفت وارد بازار نمايد. اين مسئله باعث عدم قطعيت در آينده  

خواهد شد. پيش بيني مي شود كه توليد مجموعه اوپك پالس در ماه دسامبر    ٢٠٢٢نزديك بخصوص  
عيت فني در كشورهايي مانند نيجريه مشكالتي را به  ميليون بشكه در دروز باشد. اما وض  ٣٨.٤  ٢٠٢١

هزار بشكه در روز كمتر توليد كند. در جلسه    ١٠٠همراه خواهد داشت كه احتماال اين بخش از اوپك+  
تصميم گرفته خواهد شد. احتماال   ٢٠٢٢اوپك+ در ماه دسامبر در هفته آينده براي توليد در فصل اول  

توليد بگيرد، زيرا بر خالف پيش بيني هاي قبلي محدوديت هاي  اين گروه تصميم به كمتر كردن  
جديد در ديگر نقاط جهان بخصوص جنوب  ي  هاو بروز سويه   ١٩- همه جانبه دراروپا عليه بيماري كويد 

 آفريقا باعث ضعيف شدن تقاضا مي گردد. 
را تحريم    ٢  هاي دخيل در ساخت خط لوله گاز طبيعي نورداستريماياالت متحده يكي ديگر از بنگاه -۴

ترانس  روسي  شركت  است، كرد.  فعال  كشتيراني  خطوط  در  كه  كشتي  آديرا  دو  عالوه  اتهام    به  به 
مكعب از گاز طبيعي روسيه را  ميليارد متر   ٥٥در ساخت خط لوله اي كه مي تواند در سال    مشاركت

ايدن انفرادا  . ممكن است كه دولت بشدند از طريق بستر درياي بالتيك به آلمان منتقل كند تحريم  
را براي كنگره ارسال    سازندگان خط   عالقه اي به چنين كاري نداشته اما اين دولت بايد گزارش تحريم

دست    كند. سادگي  اين  به  كشورها  ديگر  عليه  تحريم  از  بزرگ  هاي  دولت  كه  معناست  بدان  اين 
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ز طرف ديگر اخباري  ا  برنخواهند داشت، حتي اگر كشور تحريم شونده، هم پيماني مانند آلمان باشد.
  مقدار نفت خريداري شده از ايران را افزايش داده است. به   ن چيدر بازار نفت به گوش مي خورد كه  

  كا،يمتحده آمر  االتيدر ا دنيكار آمدن دولت جو با ي پس از رو نچي پست،واشنگتن  روزنامه گزارش 
عضو اوپك در    ينفت كشورها  د تولي  آمار  براساس است.داده   شيبرابر افزا  ٣را تا    رانينفت از ا  د يخر

  ٤.١٥٠بشكه، عراق    ونيليم  ٩.٨روزانه نفت خام خود را به    د يتول   ي سعود، عربستان ٢٠٢١ماه اكتبر  
  ون يليم   ٢  رانيبشكه، ا  ون ي ليم  ٢.٥  تيبشكه، كو  ون يليم  ٢.٨٣٠  ي متحده  عرب  بشكه، امارات   ون يليم

  بشكه رسانده است.  وني ليم ١.١٣٠به   ي بيو ل بشكه  ون يليم  ١.٤٥٠  هي جريهزار بشكه، ن ٥٢و 
پرونده هسته اي ايران با تحوالت جديدي روبروست. هفتمين دور مذاكرات در مورد وضعيت هسته   -۵

با توافق موسوم به برجام به مصالحه    ٢٠١٥آذر در وين شروع مي شود. اين پرونده يكبار در    ٨ايران از  
توافق و اعمال مجدد تحريم ها مجددا مناقشه همراه با اقدامات   رسيد. اما با بيرون رفتن آمريكا از اين

  ي برخ   ٢٠٢٢نخست    مهيدر ن   كايآمر  روديم  انتظار  بگزارش اكونوميستايران و طرف مقابل ادامه يافت.  
خواهد شد.    رانيا  ي از رشد اقتصاد  تيكه موجب حما  يداد يرا بردارد، رو  ي ايراننفت  يهام ي از تحر

  ش يخواهد داد و همزمان در آستانه افزا  شي درآمد را افزاكم   يمدت خود از خانوارهاكوتاه   تيحما  رانيا
 خواهد داد.  شي افزا زينفت و گاز خود را ن د يتول  يهات يصادرات نفت، ظرف

اي چند بعدي است، هر دو كشور  الملل براي همه كشورها عرصه با توجه به اينكه عرصه روابط بين  -۶
شونده عالقه دارند بدانند تعامل آنها در ساير ابعاد غير از موضوع مورد مناقشه  كننده و تحريم تحريم 

شونده در  چه اثري بر رفتارهاي خود و طرف مقابل در بعد تحريم دارد. به عبارت ديگر كشور تحريم
اي غير  كننده در حوزه تواند به منافع تحريم مواجهه با تحريم به اين فكر خواهد افتاد كه چه طور مي 

از موضوع مورد مناقشه آسيب بزند يا اين منافع را تهديد كند با اين هدف كه او را از آغاز يا پيگيري  
كننده نگران اين موضوع خواهد بود كه آغاز يا پيگيري  تحريمها منصرف كند. متقابال كشور تحريم 

كننده خواهد پرسيد ا خواهد داشت و تحريم هشونده در ساير حوزه تحريمها چه اثري بر رفتار تحريم
شونده منافع من در ساير ابعاد را هدف خواهد گرفت يا نه. بديهي  كه در صورت اعمال تحريم آيا تحريم 

اش بر موضوعاتي باشد كه جزء  يا اثرگذاري   ،شونده چنين امكاني نداشته باشد است اگر كشور تحريم 
اولويت  و  تحريم منافع  نيستهاي  حوزه   كننده  در  تحريم يا  منافع  جزء  كه  قدرت  هايي  است  كننده 
چنين فكري نخواهد كرد و اختيار عملش تنها انتخاب بين ادامه دادن موضوع مورد    ،اثرگذاري ندارد

  كننده است.  هاي تحريم مناقشه يا توقف آن و تن دادن به خواسته 
شود و به نظر  ابزار بازدارنده محسوب مي اختيار مقابله به مثل و اقدام متقابل يك داشتندر نگاه اول  -٧

شونده بتوانند مانع از اجراي تحريم شوند. اما بررسي اوليه  رسد در چنين شرايطي كشورهاي تحريم مي 
مي نمونه  نشان  تحريم  تحريم هاي  كشورهاي  مي شوندهدهد  نظر  به  كه  امكاني  اي  چنين  از  رسد 

ها نشده  اند منجر به رفع تحريم گر چنين اقدامي انجام داده اند يا ابرخوردارند يا از آن استفاده نكرده 
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رسيد ايران بتواند با به  به نظر مي   ٢٠١٢تحريمهاي ايران به خصوص در ابتداي سال    در مورداست.  
هم ريختن بازار نفت اتحاد كشورهاي غربي عليه خود را به هم بزند و آنها را در اعمال فشار عليه ايران  

دستانه صادرات نفت به اروپا  ان چنين كاري نكرد و با وجود طرح موضوع قطع پيش سست كند اما اير
در مجلس شوراي اسالمي چنين اقدامي صورت نگرفت. در مورد تحريمهاي عراق و ليبي نيز پديده  

تحريم مشابهي مالحظه مي  است در حاالتي كه كشور  به مثل در  شود. ممكن  مقابله  شونده قدرت 
وضوع مورد مناقشه داشته باشد اساسا به دليل همين قدرت، تحريمي از ابتدا شكل  اي غير از محوزه 

كننده احتمالي حتي فكر چنين كاري را نكند. اين نكته درست است  اما همچنان  نگرفته باشد و تحريم 
شونده دست و پا بسته عمل كرده است توجيه كند.  هاي تحريمي را كه در آن تحريم تواند مشاهدهنمي

از قدرت مقابله به مثل استفاده نشده است نشان    به آنها  عبارت ديگر وجود مثالهاي نقضي كه در 
دهد موضوع جاي بررسي دارد. حال يا اين بررسي منجر به اثبات شهود اوليه و توجيه مشاهدات مي 

ت بايد  انجامد كه در اين صورشود يا به رد شهود اوليه مي خالف آن (با داليل و توضيحات ديگر) مي 
از ابتدا به دليل قدرت تقابل تحريم اند، توجيه و تفسير  شونده طرح نشده مواردي كه تحريم اساسا 

در    رانيا  استي، س ٢٠٢٢نخست سال    مهياز ن  هام يبر رفع تحر  ي توجه به انتظارات مبن  بابنابراين  كرد.  
  ن، يچ  ياز سو  شتريب  ياضانفت و گاز تمركز دارد. تق  يهابخش   د يتول  تي ظرف  شيوهله نخست بر افزا

صادرات نفت در    د يجد   ناليترم   ك ي  شيو گشا  ي پارس جنوب  ي گاز  داني م  هاي باقي مانده توسعه فاز
  ش يموضوع كمك خواهند كرد. با افزا  نيبه ا  ران،يا  ييايآس   ي به بازارها  شتريب   يجاسك، با دسترس 
و    يصنعت  داتيتول  شيبر افزا  رانيدولت ا  ، ي بر مصرف بخش خصوص  يفشار تورم   د يسطح فقر و تشد 

رشد باثبات    يبرا   ي تمركز خواهد كرد تا بتواند ابزار   ي ها همچون خودروسازبخش   ريدر سا  ي اكارخانه
  فراهم آورد.   ي داقتصا


