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 پایش بازار

 
 

 هاي بازارپویایی
بسته    از تصویب روزه با افزایش همراه بوده که عمده دلیل آن ناشی    7ي انرژي در بازه  هاحاملقیمت تمامی  

با محوریت ممنوعیت واردات نفت از روسیه، افزایش تقاضا پس    اتحادیه اروپا علیه روسیه   يهاتحریم   ششم
. بهاي نفت خام  مذاکرات وین است   در  مسیر احیاي برجامبودن  مبهم  و  ،  19-از بهبود شرایط بیماري کووید

 وست تگزاس اینترمیدیت دالر در روز جمعه رسید. نفت    123.21دالر به    116.02درصدي از    6.1برنت با رشد  
  زدالر در معامالت آخر هفته رسید. گا  121.62دالر در هر بشکه به قیمت    114.13درصدي، از    6.5با رشد  

  ژوئن 3دالر در  8.244سنتی از  64.2گذشته پشت سر گذاشت و با افزایش طبیعی روند مشابهی را در هفته 
هنريدالر    8.886به   بازار  رسید.هاب  در  جمعه  روز  معامالت  و   در  عربستان  به  جوبایدن  احتمالی  سفر 

  648پالس براي افزایش تولید و عرضه و همچنین توافق ائتالف اوپکآفرینی این کشور در بازار انرژي نقش 
 .در بازار کاسته است  هاقیمت نیز تا حدودي از نگرانیها نسبت به افزایش نفت  ايهزار بشکه

 

 تفسیر هفته 

اخیر اجماع کشورهاي عضو اتحادیه اروپا    هفتهي انرژي در  هاحاملترین عامل اثرگذار بر قیمت  مهم .  1

اروپا مبنی بر تحادیه  سرانجام با گذشت حدود یک ماه از پیشنهاد ابراي تحریم صادرات نفت روسیه بود.  
را تحت تاثیر قرار  یه  روسعلیه روسیه که بیش از هر چیزي صادرات انرژي    هاتحریم تصویب بسته ششم  

 27از موافقت مجارستان بعنوان تنها مخالف این طرح، به تصویب    دهد، این بسته در هفته اخیر و پسمی
 کشور عضو این اتحادیه رسید. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AA
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شارل میشل، رئیس شوراي اروپا با انتشار توییتی ضمن اعالم توافق سران اتحادیه براي ممنوعیت واردات 
از دو سوم واردات    حداکثري نفت از روسیه تا پایان سال جاري میالدي تاکید کرد که این ممنوعیت بیش

بر می را در  از روسیه  به  گیرد  نفتی  باید  این محدودیت  میالدي  پایان سال جاري  تا  برسد،    90که  درصد 
اذ  اتخ.  قطع شوددر تنش با اوکراین  بخش بزرگی از منبع تامین مالی مسکو    سبب خواهد شد  موضوعی که

ها مجارستان مبنی بر اعمال برخی از معافیت   جمهوررییس این تصمیم پس از جلب رضایت دولت اوربان،  
رغم اعمال ممنوعیت تازه  پرس، به به گزارش فرانس   در واردات نفت این کشور از روسیه صورت گرفت.

  نخست واردات از طریق خط لوله دروژبا را که محل اصلی   گامبراي واردات نفت روسیه، این ممنوعیت در  
خط   بزرگترین ا) دروژب(  2دوستی    خط لوله  .رود، شامل نخواهد شد به شمار می   تامین نفت براي مجارستان

انتقال طول امخ  نفت  لوله  به  می  4000جهان،  از کیلومتر  که  از   روسیه باشد،  گذر  از  پس  و  شده  آغاز 
چک ، اسلواکی ، مجارستان ،لهستان ، بالروس  ،اوکراین کشورهاي تمامیآلمان و جمهوري  شرقی ،  را  اروپاي 

به پوشش می  لوله دروژبا  انتقال نفت خام خط  میانگین معادل  دهد. ظرفیت    روز   در  بشکه  میلیون  1٫2طور 
 نمایش داده شده است.  1اهمیت و پوشش این خط لوله در شکل .باشد می

 

 
 . خط لوله دروژبا 1شکل

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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میلیارد دالر از محل صادرات    110.2در مجموع    2021اعالم بانک مرکزي روسیه، این کشور طی سال  ق  مطاب
درصد نفت خام صادراتی روسیه،   50ر شرایطی است که مقصد نزدیک به  نفت خام درآمد داشته است. این د
افزایش قدرت  وزیر ایتالیا طرح کارتل نفتی براي  نخست   در همین راستا.  اندکشورهاي عضو اتحادیه اروپا بوده

 ه هیچ ارتباطی ب  هاقیمت   با اعتقاد به این که  ماریو دراگی  .مطرح کرده است   کنندگان نفتی رامصرف زنی  چانه 
ندارند  تقاضا  افزایش  عرضه و  با  مقابله  را راهکار  نفت  براي  قیمتی  ایجاد سقف  انرژي   هاقیمت ،  بازار  در 

حمایت ایاالت   رو شد اما. پیشنهادي که اولین بار سه ماه پیش مطرح و با مخالفت هلند و آلمان روبه داندمی
امنیت ملی  جیک سالیوان، مشاور رئیس جمهوري  متحده آمریکا را بهمراه داشت. امور  ،  ایاالت متحده در 

اعالم کرد که دولت جو بایدن در حال مذاکره با اروپا در خصوص محدودیت اجباري خرداد    19پنجشنبه  
نفت  و  روسیه قیمت  می  بوده  ابعاد جدي   این طرح  رسدبنظر  نزدیک  آینده  کرد.در  پیدا خواهد  بنابر    تري 

 توسط کل عرضه نفت جهان    از  درصد14  اخیر چیزي حدودسال  در  المللی انرژي،  آژانس بین ي  هاگزارش
میلیون بشکه در روز از آوریل، روسیه یک ماه    ، ازي غرب علیه روسیههاتحریم پس از  و    هانجام شد  روسیه

پایان سال جاري  رسد جایگزینی براي این میزان نفت روسیه تا  بعید بنظر میاما    هکاسترا  تولید نفت خود  
 بسته جزئیات دیگر درباره اروپا کمیسیونرئیس    بود.  هاقیمت میالدي وجود داشته باشد و باید منتظر افزایش  

 جنایات مرتکب  وي گفته  به ماریوپل و بوچا در که روسیه ارتش بلندپایه  افسران که است  گفته روسیه ششم

 بزرگترین که ربانکپاس  جمله از روسیه بزرگ بانک سه است  قرار همچنین .شد  خواهند  تحریم  اندشده جنگی

 کردن بدل و رد براي سامانه این .شوند محروم سوئیفت  رسان پیام سامانه به  دسترسی از است  روسی بانک

 بزرگ تلویزیونی شبکه سه شدن قطع . رودمی کار به دهد،می سرعت  مالی و  بانکی مبادالت به که هاییپیام 

و  .  است  روسیه هايتحریم جدید طرح از دیگري بخش روسیه دولتی اروپا  علیرغم تالش  می رسد  بنظر 
چرا که در بین   .آمریکا، جایگزینی نفت و گاز جدید بجاي مقدار عرضه شده توسط روسیه نیازمند زمان است 

 . سرمایه گذاري بر روي توسعه منابع فسیلی کمتر و کمتر شد 2021تا  2015سالهاي 
 

- گیري بیماري کوویدهاي بهبود شرایط تقاضا در بازار انرژي پس از مهار همه نمایان شدن اولین نشانه .  2

 علیه روسیه در پی تنش با  هاتحریم و از طرفی کمبود عرضه نفت و گاز در بازار جهانی ناشی از اعمال  19
ي خود در تولید و عرضه  هاسیاست پالس را بر آن داشت تا نسبت به  اوکراین، کشورهاي عضو گروه اوپک

درصد از نفت جهان و در اختیار   40با تولید بیش از  پالساوپک  نفت در بازار انرژي تجدید نظر کنند. گروه
ائتالف   شود.درصد از ذخایر نفتی دنیا، بعنوان بزرگترین بازیگر در بازار انرژي شناخته می 70داشتن بیش از 

اي عرضه روزانه در ماه  بشکه هزار    648نشست خود در مورد افزایش  و نهمین   پالس در جریان بیست اوپک
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کشور عضو گروه اوپک   23خرداد بین  12طبق این توافق که در روز پنجشنبه  .به توافق رسیدند  مردادو  تیر
  432  که  هزار بشکه بیش از توافق پیشین اعضاي آن   216ولید این ائتالف روزانه  و متحدان آنها انجام شد، ت

بود،هزا روز  در  بشکه  یاف  ر  خواهد  می ت.افزایش  حالی صورت  در  اقدام  اخیر  این  روزهاي  در  که  گیرد 
میزمزمه  به گوش  دو سال  از  ریاض پس  به  با سفر جوبایدن  ارتباط  در  بنظر میهاي جدي  و  رسد رسد 

اوپک  جدید  سیاست  اتخاذ  در  را  مهمی  نقش  عادي عربستان  جهت  خوپالس،  روابط  بهبود  و  با  سازي  د 
نشانگر سهم باالي ذخایر نفتی   1نمودار  متحده آمریکا پس از روي کار آمدن جوبایدن ایفا کرده است.ایاالت 

 باشد.عربستان در میان کشورهاي عضو گروه اوپک می
 

 
 . سهم ذخایر نفتی عربستان در میان کشورهاي عضو گروه اوپک1نمودار 

 

تولید و عرضه نفت در بازار  پالس براي افزایش آفرینی ویژه عربستان در اقناع اعضاي اوپکفارغ از نقش  .3

آمار و ارقام در سه ماه   اوکراین در ماههاي اخیر دانست.-انرژي، عربستان را باید پیروز اصلی تنش روسیه
شروع درگیریها در خاك اوکراین  درصدي عربستان همزمان با  9.9نشانگر رشد اقتصادي  2022ابتدایی سال 

در    هاقیمت است. موضوعی که بیش از هر چیزي به افزایش تولید و عرضه نفت توسط عربستان و افزایش  
تاکنون   2011نشاندهنده رشد اقتصادي عربستان در بازه سپتامبر سال    2بازار انرژي گره خورده است. نمودار

 باشد. می
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 )Trading Economics. com( 2022تا  2011عربستان بین سالهاي . رشد اقتصادي 2نمودار 

 
نمودار   نزولی  2همانطور که در  داده شده، خط روند  از    (خط مشکی)   نشان  اقتصادي پس  سال    11رشد 

شکسته شده و عربستان نه تنها از در چند ماه اخیر به رشد اقتصادي مثبت رسیده، بلکه این رشد اقتصادي  
انرژي ناشی از افزایش تقاضا پس از بهبود شرایط بیماري  روند صعودي نیز بخود گرفته و تحوالت بازار  

طبق آمار منتشر شده، بخش    موضوعی اثرگذار بوده است.  هر  اوکراین، بیش از-و تنش روسیه  19-کووید
درصدي، بیشترین رشد را در بین بخشهاي مختلف اقتصادي این کشور داشته   20.3نفت عربستان با افزایش  

 است.
رغم سیاست این کشور در افزایش قیمت گریدهاي نفتی خود قابل  براي نفت عربستان علی در این میان تقاضا  

دالر    6را    تیرفروش رسمی گرید نفتی عرب الیت به مشتریان آسیا در  شرکت آرامکوي سعودي    توجه است.
سنت در هر بشکه باالتر از میانگین قیمت پایه نفت عمان و دوبی تعیین کرد که باالتر از افزایش یک    50و  

 .بینی شده در نظرسنجی از مدیران پاالیشگاهی آسیایی بودپیش یسنت 50دالر و 
رشدي را طی روبه اما چه دلیلی باعث شده تقاضا براي نفت گران عربستان وجود داشته باشد و حتی روند  

و افزایش   19-گیري کوویدمهپایان ه اید به  اول ب  موضوع خالصه کرد.سه  پاسخ به این سوال را باید در    کند؟
اقتصادهاي جهانی بخصوص چی انرژي توسط  منابع  ن و هند  تقاضا  با کمبود  انرژي را  بازار  اشاره کرد که 

ي جدید اتحادیه اروپا  هاتحریم پا در نتیجه اعمال  ذف روسیه از بازار انرژي ارو کرده است. دوم ح رو  روبه
عرضه در بازار را  ن بشکه در روز  میلیو  3است، موضوعی که در صورت محقق شدن حدود    هاروس علیه  

هاي نفتی ارسال محموله ا احتمالی  مبد  ایاالت متحده،  استراتژیک  کاهش خواهد داد و عربستان بعنوان متحد
بود. اروپا خواهد  بازار  ا  به  و  فنآوري،  تطابق  نفت،  ویژگیهاي شیمیایی  مسئله  ودسازي  نرخ سفزایش  سوم 
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اقناع   از عربستان  بیشتر  از پاالیشگاهها در آسیاست که کشورهاي واردکننده نفت را براي واردات  بسیاري 
  کند.می

آفرینی ایران در ابهامات فراوان در مسیر مذاکرات احیاي برجام در روزهاي گذشته امیدها نسبت به نقش . 4

تصویب پیشنهاد چهار کشور اروپایی و آمریکایی مبنی بر  بازار انرژي براي عرضه نفت را کاهش داده است.  
انرژي هسته اي نشان از کمتر شدن  اظهار نگرانی از رفتار هسته اي ایران در شوراي حکام آژانس بین المللی 

اعالم کرد که تاخیر در    خرداد  16،  روز دوشنبه بانک  سیتی.  امید به نتیجه بخش بودن مذاکرات برجام دارد
اصلی  هاتحریم تعلیق   ایران، عامل  تقاضاي  توازن میان عرضه و  افزایش قیمت    کاهش  انرژي هاحاملو    ي 
 منجر به ماهه نخست سال آینده ابتدا  ي ایران از سه هاتحریم   عبانک، رفبر اساس برآورد جدید سیتی   .است 

روز  هزار بشکه در 300اي عرضه نفت در روز و سپس افزایش آن به یک میلیون و افزایش نیم میلیون بشکه 
این میان باید به گزارش برخی خبرگزاریها مبنی بر موافقت    در  .خواهد شد  2023براي شش ماهه دوم سال  

طبق گزارش    اي اشاره کرد.حوزه انرژي در قبال ایران حتی بدون توافق هسته  يهاتحریم آمریکا براي رفع  
ایاالت متحده موثر نبوده و این  ط  توس از ذخائر استراتژیک  میلیون بشکه نفت    60  شبکه بلومبرگ آزادسازي

پس از  هاقیمت سابقه بخصوص در بازار انرژي رنج میبرد. موضوعی که با افزایش از تورم بی  کشور همچنان
رسد در روزهاي آتی جوبایدن ي جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه عمق بیشتري پیدا کرده و بنظر میهاتحریم 

جو بایدن ممکن است    دولت چراغ سبزي به ورود نفت ایران در بازار جهانی نشان دهد. به گزارش بلومبرگ،  
ایران و راه یافتن آن   صادرات نفت تحریم  ، از  هاقیمت شدن فشارهاي داخلی در زمینه افزایش  به دلیل متحمل 

کاهش ذخایر استراتژیک نفت ایاالت متحده آمریکا در هفته اخیر از دیگر .  پوشی کندبه بازارهاي جهانی چشم 
ها در بازار  نفت در بازار جهانی را افزایش و منجر به افزایش قیمت ها نسبت به عرضه  عواملی بود که نگرانی 

میلیون بشکه    408.5به    415.8اي در هفته اخیر از  میلیون بشکه   7.3انرژي شد. ذخایر نفت آمریکا با کاهش  
  ین پای  به  گذشته  هفته  در  متحده  ایاالت  خام  نفت   آمریکا، ذخایر  انرژي  اطالعات  اداره  نفت رسید که به گزارش

در یادداشتی گفت: ذخایر نفت  OANDA ادوارد مویا، تحلیلگراست.  رسیده 1987سپتامبر از خود حد ترین
 . خام احتماالً با افزایش فصل رانندگی و تعطیالت کاهش بیشتري خواهد داشت 

اخیر  .  5 هفته  اتفاقات  دیگر  به  از  آمریکاآتش باید  بزرگ صادراتی گاز  پایانه  ایالت   سوزي در دومین  در 

کم سه هفته عرضه    گویند بروز حادثه در این پایانه گازي دست هاي آمریکایی می رسانه   تگزاس اشاره کرد.
اوکراین و براي حمایت از  -پس از شروع تنش روسیه ایاالت متحده    .گاز را با اختالل روبرو خواهد کرد

سوزي  ه و آتشاول سال به اروپا ارسال کرد  خود را در چهار ماه  گاز مایعتقریباً سه چهارم  کشورهاي اروپایی  
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اعالم   بنابر  اروپا خواهد شد.  افزایش قیمت گاز بخصوص در  به  منجر  آمریکا  پایانه گاز صادراتی گاز  در 
ترمینال  این  تقریباً یک پنجم کل محموله هاي گاز خارجی از ایاالت متحده در ماه گذشته از طریق  خبرگزاریها  

این اتفاق همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و افزایش مسافرتها نگرانیها نسبت به    .ه است انجام شد
  9ه  ب   در ایاالت متحده آمریکااي تقاضا براي سوخت  ط چهارهفته متوساست.  تامین سوخت را افزایش داده  

  که در تاریخ این کشور بی سابقه است.  میلیون بشکه در روز رسیده
 : علیرضا اسقانیان و عباس ملکیتهیه کنندگان این بولتن


