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  پايش بازار

  
  هاي بازارپويايي

اعالم اتحاديه  روزه با افزايش همراه بوده كه عمده دليل آن ناشي از  ٧هاي انرژي در بازه  قيمت تمامي حامل

از افزايش توليد و عرضه   پالس  و امتناع اوپك  تصويب بسته تحريمي ششم عليه روسيه  احتمال  اروپا مبني بر

دالر در روز   ١١١.٣٦دالر به    ١٠٩.٧٥درصدي از    ١.٤. بهاي نفت خام برنت با رشد  باشددر بازار جهاني مي 

  ١٠٨.٥٢دالر در هر بشكه به قيمت    ١٠٦.٣٧درصدي، از    ٢با رشد    وست تگزاس اينترميديت جمعه رسيد. نفت  

گذشته پشت سر گذاشت و با افزايش  طبيعي روند مشابهي را در هفته    زرسيد. گا  دالر در معامالت آخر هفته

در هنري   در معامالت روز جمعهيو  تيبر هر ميليون بي دالر    ٨.٨٠١آوريل به  ٢٢دالر در    ٦.٨٥٧دالر از    ٢.١٤٤

قيمت   هاب افزايش  اين  كه  رسيد.  خورد  رقم  حالي  در  درآمريكانيم  افزايش  ها  بهره  نرخ  ادامه  درصدي   ،

روز كارگر بخصوص در كشورهاي جنوب شرقي آسيا از شتاب در رشد   تعطيالت ها در شانگهاي، وه قرنطين

 ها كاست.تقاضا و رشد قيمت 

  تفسير هفته 

  هاي انرژي حامل، كماكان نقش بزرگي را در تعديل قيمت  دنياچين بعنوان بزرگترين واردكننده نفت در  .  ١

هاي پيش  نشان داد در پي ريسك  ماهنهم ارديبهشت ،  رويترز در روز جمعهخبرگزاري  نظرسنجي  كند.  ايفا مي 

هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا در بندر شانگهاي چين و اثر منفي  روي روند رشد اقتصادي جهان و قرنطينه 

بر تقاضاي نفت و تالش آ از درگيري ها براي  ن  ناشي  نظامي روسيهمقابله با كمبود عرضه  وكراين،  ا  -هاي 

  .شوددالر براي هر بشكه حفظ مي   ١٠٠شود و در سطوح  هاي جهاني نفت خام كند مي سرعت افزايش قيمت 
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اقتصاددان و تحليلگر حكايت از آن دارد كه ميانگين قيمت نفت خام برنت در سال   ٣٤نظرسنجي رويترز از  

دالر و    ١٠٣به برآورد پيشين (  سنت به ازاي هر بشكه خواهد بود كه نسبت   ١٦دالر و    ١٠٠جاري ميالدي  

تقاضاي نفت در   .دهنده نخستين بازنگري كاهشي در چهار ماه گذشته است هفت سنت براي هر بشكه) نشان 

و با افت    قرار گرفته  ١٩-خبر شيوع گونه جديد بيماري كوويد   ماه اخير تحت تاثير  كه طي يك  جهانيبازار  

در ابتداي هفته با افزايش همراه    هاي اقتصاديبر تصويب محرك   ، با اعالم بانك مركزي چين مبني رو شدهبهرو

 مصادف با روز جهاني كارگر  ،اول ماه مه١فرارسيدن روز    .كاهش دادشده و نگرانيها نسبت به كاهش تقاضا را  

،  روزه در چين بوداز جمله تعطيالت هفت كاري در بسياري از كشورها    در هفته گذشته كه همراه با تعطيالت

از جمله  منجر به كاهش فعاليتهاي صنعتي و تجاري در اين كشور و برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا  

  . در اين كشورها شدتقاضا بخصوص در مورد نفت فزاينده رشد  مانع شد، عاملي كهژاپن 

مركزي    ، اعالم بانكها مقاومت كرد دربرابر رشد افسارگسيخته قيمت از ديگر عواملي كه در هفته اخير  .  ٢

ها اي كه از مدت وعده   براي مقابله با تورم افسارگسيخته در اين كشور بود.  آمريكا مبني بر افزايش نرخ بهره

بود. داده شده  اقتصادي آمريكا  چهارشنبه  بانك مركزي آمريكا    قبل توسط مقامات    ١٤(فدرال رزرو) روز 

ست، افزايش نيم  ا  سال گذشته رسيده  ٤٠در تالش براي كنترل تورم كه به باالترين حد خود از    ،ارديبهشت 

آسيب  امري كه منجر به    .است   ٢٠٠٠نرخ بهره را اعالم كرد كه نخستين چرخش بزرگ از مه سال  درصدي  

پاول،   جروم  .خواهد شد  گذاران در بازار انرژيو عدم ورود نقدينگي توسط سرمايه   ديدن رشد اقتصاد جهاني

همچنين اعالم كرد كه فدرال رزرو هنوز پتانسيل نيم واحد درصد افزايش نرخ بهره   داري آمريكارئيس خزانه 

  . را در نشست بعدي دارد

بزرگترين صادركننده گاز به اروپا، با در اختيار داشتن جايگاه روسيه كه تا پيش از حمله به اوكراين بعنوان  .  ٣

پالس، نقش اساسي در بازار  چنين بعنوان كشور عضو در گروه اوپكدوم عرضه نفت در بازار جهاني و هم

هاي تحريمي متعددي بخصوص از سمت اتحاديه  كرد با آغاز حمله به خاك اوكراين با بسته انرژي ايفا مي 

هاي قرار و شده و والديمير پوتين استفاده از انرژي براي مقابله با اين اقدامات را در راس برنامه راروپا روبه 

ور  كشور عضو اتحاديه اروپا تا پيش از شروع جنگ بط٢٧درصد از گاز مورد نياز  ٤٠داده است. چيزي حدود  

ه اروپا به گاز روسيه در مستقيم توسط روسيه تامين ميشد. ميزان وابستگي برخي از كشورهاي عضو اتحادي

وابستگي   در اين بين كشورهايي چون مقدونيه، بوسني و هرزگوين و مولداوي  نشان داد شده است.  ٢شكل

شايد بتوان اين   درصدي به گاز روسيه دارند.٤٩اي چون آلمان وابستگي  يافتهدرصدي و اقتصاد توسعه ١٠٠
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ها ين كشوهاي جهان يعني مولداوي براي روسروزها بيش از هركشوري نسبت به اهميت يكي از فقيرتر

  اشاره كرد. 

  

  . وابستگي برخي كشورهاي اروپايي به گاز روسيه ٢شكل

با اشاره به مواضع يك مقام ارتش روسيه در خصوص    عاون رئيس دفتر ولوديمير زلنسكي،ايگور ژوكوا، م

به گزارش    .چنين تهاجمي زياد است   احتمال  :اعالم كردتهاجم به منطقه «ترانسنيستريا» در شرق مولداوي،  

«نيوزويك»، رستم مينكايف، معاون فرمانده منطقه نظامي مركزي روسيه، جمعه گذشته گفته بود كه كرملين 

آن را ضميمه   ٢٠١٤بنا دارد به عنوان بخشي از استراتژي ايجاد كريدور زميني به كريمه، كه مسكو در سال  

  ستريا» در شرق مولداوي را از طريق كريدوري زميني در جنوب طلب «ترانسني منطقه جدايي  خاك روسيه

دهد پوتين بدنبال ايجاد ديوار استراتژيك بين اظهاراتي كه نشان مي  .جزيره كريمه متصل كنداوكراين به شبه 

  دهد.خود و اروپاست و عوامل سياسي اثرگذار بر بازارها از جمله بازار انرژي را افزايش مي 

  

  
  در شرق مولداوي   ترانسنيستريانقشه موقعيت . ٣شكل
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 ها در بازار قيمت ترين عامل در حفظ روند صعودي  اوكراين مهم -تحوالت تنش روسيه  مي توان گفت .  ٤

اتحاديه اروپا مبني بر  است.  انرژي،   و امتناع اوپك   تصويب بسته تحريمي ششم عليه روسيه  احتمال  اعالم 

 ١٥خبرگزاري رويترز روز پنجشنبه  .نيز در خور توجه است  از افزايش توليد و عرضه در بازار جهاني پالس

ارديبهشت در گزارشي اعالم كرد با اعالم طرح اتحاديه اروپا براي تحريم روسيه از جمله توقف خريد نفت  

شد تغيير  دستخوش  نفت  بازار  ديگر،  ماه  از شش  گ  .خام  نظر  در  با  اقدام  برخي اين  شرايط خاص  رفتن 

مجارستان به همراه سه كشور ديگر اروپايي، اسلواكي، بلغارستان و جمهوري گيرد.  كشورهاي عضو صورت مي

اروپا خواسته  نفت و گاز روسيه به داخل اند كه در صورت وضع تحريم چك، از اتحاديه  ها عليه واردات 

اين چهار كشور به شدت به واردات نفت و گاز از    منطقه يورو، اين چهار كشور از اعمال آنها معاف شوند.

ه  گويد گروه اوپك پالس هم درخواست بازار براي افزايش توليد را رد كرداين گزارش مي  .اندروسيه وابسته 

  ٤٣٢براي ماه در پيش رو، ژوئن، تنها  كه  ارديبهشت خود به اين نتيجه رسيد    ١٥اوپك پالس در جلسه    .است 

  ميليون بشكه در   ٧.٧  ،٢٠٢١هزار بشكه در روز به توليد خود بيفزايد. نبايد فراموش كرد كه اوپك پالس در  

هاي جديد اتحاديه اروپا عليه  بر اساس اين گزارش، تحريم   د براي تقويت قيمت نفت كاست.وروز از توليد خ

 ٢٠٢٢ي صادرات نفت از روسيه تا پايان سال  كشور عضو برسد، قطع تدريج  ٢٧روسيه كه بايد به تاييد تمامي  

رئيس شركت   .كندو ممنوعيت فعاليت كشتيراني و خدمات بيمه مرتبط با صادرات نفت روسيه را دنبال مي

انرژي ريستاد به رويترز گفت در صورتي كه اين طرح به قانون تبديل شود تابستان امسال، قيمت نفت خام  

يون اروپا درباره ديگر جزئيات بسته ششم روسيه گفته است كه افسران  رئيس كميس  .باالتر هم خواهد رفت 

تحريم خواهند    "اندمرتكب جنايات جنگي شده"بلندپايه ارتش روسيه كه در بوچا و ماريوپل به گفته وي  

همچنين قرار است سه بانك بزرگ روسيه از جمله اسبربانك كه بزرگترين بانك روسي است از دسترسي    شد.

هايي كه به مبادالت بانكي  به سامانه پيام رسان سوئيفت محروم شوند. اين سامانه براي رد و بدل كردن پيام  

لتي روسيه كه به گفته رئيس  قطع شدن سه شبكه تلويزيوني بزرگ دو  رود.و مالي سرعت مي دهد، به كار مي

  هاي روسيه است. ، بخش ديگري از طرح جديد تحريم"كننددروغ هاي پوتين را تقويت مي"كميسيون اروپا 


