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  پویایی هاي بازار: 
 

رسید. نشانه هایی از ترمیم بازار به چشم نمی خورد.   2020قیمت نفت به نصف خود در ابتداي سال  -۱
سه موضوع عمده دلیل این وضعیت است. اول ویروس کرونا و شیوع آن در سراسر جهان و تعطیل  

کاهش تقاضا، دوم به مصالحه نرسیدن اوپک با روسیه و سوم اضافه تولید  شدن محیط هاي تولیدي و  
و در نتیجه اضافه عرضه در بازار.   ن امارات عربی متحدهوهمچ کردن عربستان سعودي و متحدانش

در یک نظر سنجی توسط رویترز از کارشناسان نفتی مشخص شد که اکثرا معتقدند که قیمت نفت  
  ه ر بشکه باقی خواهد ماند. بصورت جزئی تر قیمت نفت برنت در سه ماهدالر ه 30برنت در کریدور 

  44.08سه ماهه چهارم    و براي   39.05، و براي سه ماهه سوم،  دالر هر بشکه   34.87حدود    2020دوم  
ها در فوریه حاکی از آن بود که قیمت    پیش بینید.  شو دالر پیش بینی می    42کل سال    دالر و براي

قیمت نفت وست تگزاس خواهد بود.  دالر 60.63 بصورت متوسط  2020 نفت برنت در کل سال
دالر براي کل سال    37و    ردال  30.37  توسط کارشناسان نفتی  2020در سه ماهه دوم  اینترمدییت نیز  

کرده که قیمت نفت برنت   همین حال گلدمن ساکس در گزارش خود پیش بینی  د. درش حدس زده 
  32هر بشکه در آوریل می رسد. استاندارد چارترز می گوید قمیت نفت تگزاس به متوسط    دالر   20به  

دوم سال برنت   همعتقد است که در سه ماه   INGسقوط می کند. شرکت  2020دالر هر بشکه در 
 می رسد. ش دالر هر بشکه به فرو  33در بازار به قیمت  

را از روابط بین اوپکی ها و غیراوپکی ها  دالئل افت قیمت نفت در توضیح این وضعیت یکبار دیگر  -۲
که براي ممانعت   د چند کشور دیگر که در اوپک نیستند، اظهار تمایل کردنشروع می کنیم. روسیه و 

با یکدیگر همکاري نمایند. عربستان سعودي به تدریج رهبري مذاکرات را از   از کم شدن قیمت نفت
یک هیئت کارشناسی   ،2020اي اوپک در مارس سوي اوپک به عهده گرفت. در قبل از اجالس وزر

اوپک پیشنهاد داد یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید در جلسه پیش رو مورد بحث و بررسی قرار  
گیرد. پس از آن منابعی اعالم کردند که در این جلسه صحبت از یک و نیم میلیون بشکه کاهش تولید  

کرد که عربستان و روسیه بر سر کاهش تولید به  وي می خواهد بود که افزایش این رقم این گمان را ق
اند. اما با آغاز جلسات مشخص شد این گمان نادرست بوده است. در حالی که اوپک  توافق رسیده 

کرد، روسیه اعالم کرد با این پیشنهاد  میلیون بشکه دیگر در روز را مطرح می  1.5پیشنهاد کاهش 
رداد کاهش تولید فعلی است. این اختالف نظر بین روسیه و  مخالف است و تنها حاضر به تمدید قرا

عربستان باعث شد قرارداد کاهش تولید که تا پایان ماه مارس اعتبار دارد تمدید نشود و پس از آن،  
کشورها به هر میزان که تمایل دارند نفت تولید کنند. در پی این اتفاقات، قیمت نفت برنت روز جمعه،  

بود. با آغاز جنگ نفتی    2008افت که بیشترین کاهش روزانه پس از دسامبر  کاهش ی  9.4مارس، %   6
بین عربستان و روسیه، عربستان قیمت نفت خود را به شدت کاهش داد و تخفیف زیادي براي  
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مشتریان خود در نظر گرفت. این اقدام باعث شد تا قیمت نفت برنت در نخستین روز هفته دوم ماه  
وط کند. پس از این سقوط شدید، قیمت نفت اندکی افزایش داشت اما با  دالر سق 35مارس به زیر 

میلیون بشکه مجدداً قیمت نفت   12.3اعالم عربستان مبنی بر افزایش تولید در ماه آوریل به روزانه 
تر آوردن قیمت نفت باشد تا روسیه را  رسد عربستان به دنبال هرچه پایینکاهش یافت. به نظر می 

هاي پایین نفت آسیب کمی  ري کند. در مقابل روسیه اعالم کرده است در برابر قیمت متقاعد به همکا
 خواهد دید و آمادگی خود براي قیمت پایین نفت را اعالم کرده است.  

ترین تولید کننده نفت یعنی آمریکا تاکنون واکنش خاصی از خود نشان نداده است. در حالی  اما بزرگ  -۳
تی از کاهش قیمت نفت و در پی آن کاهش قیمت بنزین استقبال  که رییس جمهور ترامپ در تویی

کرده است، مطمئناً تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا از بازندگان بزرگ این کاهش قیمت هستند 
هاي خود نیستند و  دالر این تولیدکنندگان قادر به تامین هزینه  30زیرا با افت قیمت نفت به حدود 

م ورشکستگی شرکتهاي فعال در زمینه انرژي در روزهاي  فهرست اعال  رمنتظ  شوند. پسورشکسته می 
اما در عمل باید به   ، یم. هرچند رییس جمهور آمریکا از کاهش قیمت نفت استقبال کردههستآینده 

هاي فعال در میادین شیل آمریکا  دنبال پایان این جنگ نفتی باشد تا مانع ورشکسته شدن شرکت
 کشور به خطر نیفتد.  شود تا امنیت انرژي این 

تقاضاي سوخت چین پس از شیوع ویروس کرونا، قرنطینه شدن شهرها و کاهش سفرها به شدت   -۴
میلیون بشکه در روز   4کاهش یافت. برخی تخمین ها نشان می دهد تقاضاي سوخت در این کشور 

زار بشکه در روز  ه 160رود واردات نفت خام چین در ماه فوریه تنها ولی انتظار می  پایین آمده است.
واردات نفت خام چین، بزرگترین وارد کننده نفت دنیا، در ماه   نسبت به ماه ژانویه کاهش یافته باشد.

تر از فوریه خواهد بود چون بیشتر قراردادهاي نفتی براي ماه فوریه بسته شده بودند و  مارس پایین
چین   ر راه رسیدن به چین بودند.پس از کاهش تقاضا در این کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا، د

ترین واردات نفت خام را خواهد داشت. یکی دیگر از دالیل آن  در ماه مارس سال جاري میالدي پایین
عربستان، بزرگترین   هم می تواند فصل تعمیرات و نگهداري پاالیشگاه ها در زمستان و تابستان باشد.

هزار بشکه در روز براي ماه   500ین حداقل عرضه کننده نفت به چین، صادرات نفت خود را به چ
ها در بحبوحه شیوع ویروس کرونا  مارس پایین آورده است و دلیل آن هم کاهش تقاضاي پاالیشگاه

عوامل زیادي تعیین کننده واردات کمتر نفت خام توسط چین در ماه مارس است ولی دالیلی   است.
اگر چین بتواند به   کشور سقوط نخواهد کرد. دهد واردات نفت خام این هم وجود دارد که نشان می 

طور موثري شیوع ویروس کرونا را در ماه مارس کنترل کند، تقاضاي سوخت در ماه آوریل دوباره  
ضعیف ترین ماه براي واردات نفت خام چین در سال جاري میالدي ماه مارس خواهد   افزایش می یابد.

حه تقاضاي پایین براي آن کاهش داده اند. ویروس  بود چون پاالیشگاه ها تولید سوخت را در بحبو
کرونا در شرایطی شایع شد که ذخایر سوخت چین براي سال نوي چینی در پایان ژانویه و اوایل  
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بنابراین چین با   .زمان اوج سفرها افزایش یافته بود. این ویروس سفرها را محدود کرد یعنی فوریه،
را به کشورهاي همسایه خود در آسیا صادر  سوخت مازاد  عرضه بیش از حد سوخت مواجه شد و حاال  

میلیون بشکه در روز تقاضاي چین را  4محدودیت هاي سفر و کاهش فعالیت اقتصادي،  می کند.
ت پایین بیاورد.  شود چین واردات نفت خام خود را به شد کاهش داد ولی این کاهش تقاضا باعث نمی

ترین موتور رشد تقاضاي نفت در جهان است و اگر بتواند به زودي جلوي شیوع ویروس  بزرگ چین
کرونا را بگیرد و محرکهاي اقتصادي الزم را فراهم کند، واردات نفت خام در پایان ماه مارس دوباره  

 اوج خواهد گرفت. 
هه گذشته رسید چون عرضه نفت لیبی به  ترین حد طی یک دتولید نفت اوپک در فوریه به پایین -۵

و عربستان سعودي و سایر تولیدکنندگان   هخاطر بسته شدن بنادر و میادین نفتی آن کاهش یافت 
کشور تولید   13 خلیج فارس تولید خود را بیش از سهمیه شان از قرارداد کاهش تولید پایین آوردند.

میلیون بشکه نفت در ماه گذشته تولید کردند   27.84کننده نفت عضو اوپک به طور میانگین روزانه 
افزایش تولید عراق و نیجریه باعث شد اوپک در   هزار بشکه در روز کمتر از ماه ژانویه بود. 510که 

تولید نفت اوپک در   درصد ماه ژانویه بود.  133درصد به قرارداد پایبند بماند که کمتر از  128فوریه 
بیشترین کاهش تولید را به   تا حاال بود یعنی زمانی که اوپک 2009ترین حد از سال ماه فوریه پایین 

ژانویه به خاطر بسته شدن بنادر و میادین نفتی   18تولید نفت لیبی از  خاطر بحران مالی اعمال کرد. 
  155آن توسط گروه هاي وفادار به خلیفه حفتر کاهش یافته است. میانگین تولید نفت لیبی در فوریه  

هزار بشکه در ماه ژانویه. تولید نفت ایران و ونزوئال تغییر   760روز بود یعنی کمتر از هزار بشکه در 
اکوادور در پایان   چندانی نداشت. هر دوي این کشورها همچنان تحت تحریم هاي آمریکا قرار دارند.

ماه  هزار بشکه دیگر از تولید نفت این گروه نسبت به  500اوپک را ترك کرد و به این ترتیب  2019
 دسامبر کاهش یافت. 

تا کنون بود   2011درصد در روز دوشنبه پایین آمد که بیشترین کاهش از   7.6شاخص سهام آمریکا  -۶
ترین حد خود  هایی که به پایین در بازار سهام نیویورك، تعداد سهام    و باعث توقف موقتی تجارت شد.

  2008رسید که بیشترین تعداد از  3500اند در روز دوشنبه به بیش از هفته گذشته رسیده  52طی 
تریلیون دالر از ارزش خود را از دست   5بیش از  (نزدك) 500پیشاخص سهام اس  تا کنون است.

تریلیون دالر کم   1.4از نظر سرمایه بازار، بیش از  500پیداده است. ارزش کل ده شرکت بزرگ اس 
م فوریه پایین آمده که بیشتر از سایر  میلیارد دالر از نوزده  250ارزش سهام مایکروسافت  شده است.

د. سرمایه  نمیلیارد دالر از دست داد 200هاي اپل و آلفابت هرکدام هاي آمریکاست. شرکتشرکت
درصد نسبت    50آمریکا  بخش انرژي    به این ترتیب، شاخص  .د میلیارد دالر کم ش   170شرکت آمازون  

ساله  سود ده نرخ  ها داشته است.  به سایر بخشهفته آن پایین آمده و عملکرد بدتري نسبت    52به اوج  
با شکست  همچنین  ترین حد خود رسید. داري آمریکا یک بار دیگر در روز دوشنبه به پایینخزانه
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مذاکرات تولیدکنندگان نفت در وین و آغاز یک جنگ قیمت که ارزش نفت را بیش از این پایین 
ش سهام آرامکوي عربستان براي اولین بار به کمتر از  ارز  آورد، بازارسهام در خاورمیانه سقوط کرد.می 

ریال   31.7درصد در ریاض سقوط کرد و  3.9عرضه اولیه آن در بورس رسید. سهام این شرکت 
ریالی که در عرضه اولیه آن در ماه دسامبر فروخته شده بود.   32عربستان معامله شد یعنی کمتر از 

هاي اصلی سهام در  شاخص درصد پایین آمد. 6.5بازار بورس اوراق بهادار عربستان، تداول،   شاخص
درصد در نیم ساعت اول آغاز تجارت در روز یکشنبه سقوط   6.4تا  5.3دبی، ابوظبی و کویت بین 

 کردند. بیشترین کاهش ارزش مربوط به سهام بانک ها می شد.
  250شرکت نفت دولتی روسیه مسکو در خاورمیانه است، که موید تقویت حضور  بر اساس مدارکی -۷

میلیون دالر به یک مشاور خارجی پرداخت کرده تا براي عقد قراردادهاي نفتی در کردستان عراق به  
کمک کرده یک بازیگر   وس نفت شود که به ر این مبلغ مربوط به قراردادهایی می  آن کمک کند.

این قراردادها که در راستاي تالش والدیمیر پوتین     د.شو خارجی مهم در صنعت نفت کردستان عراق  
براي تقویت موقعیت کرملین در منطقه بسته شده، روسیه را بیش از پیش درگیر مسائل عراق کرده  

وس  ر به گزارش بلومبرگ قراردادهاي مشاوره مالی بسیار باالست.  این مبلغ از نظر استاندارد است.
اي کردستان عراق در ازاي عرضه نفت در  د دالر به دولت منطقه میلیار 3تا  2018و  2017نفت در 

  آینده پرداخت کرده است که منبع مالی قابل توجهی براي این منطقه نفت خیز در عراق است.
  چند تحول سیاسی نیز در جهان شاهد بودیم که غیرمستقیم به قیمت نفت می تواند مرتبط باشد. در  -۸

آن مهاجران   یرخ داد که درپ يحق شهروند  زیآمض یه قانون تبعدربار کشتار مسلمانان هندي هند 
  ی افراط  يقانون هندوها  ن یا  ب تصوی  از   . پسنخواهند داشت  ت یتابع  افتی مسلمان ساکن هند اجازه در
. در د رساننی مسلمانان، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به قتل م  يبا حمله به مساجد و خانه ها 

  ک یکشور بر اثر  ن یسرباز ا 33از کشته شدن  اسفند  9در تاریخ  ه یترک » ياختاستاندار «خاورمیانه 
  است یبه ر هیترک یمل  تیامن ي شورا. در پی این حادثه خبر داد هیدر استان ادلب سور ییحمله هوا

ترکیه تهدید خود درباره اروپا را عملى کرد؛ مرزها باز  . همچنین پس از آن  جلسه داد  لیاردوغان تشک
ها و  جنگنده . بعد از آن شد و آوارگان سورى از طریق مرز بلغارستان به سمت اروپا حرکت کردند 

  23بالگرد،    5حمالت منجر به انهدام    نیا  که را هدف قرار دادند    ه یمقر ارتش سور  200  هی توپخانه ترک
مسکو و  . همچنین شده است ه ینفر از ارتش سور 309شدن  یو کشته و زخم یتانک و سامانه دفاع

توافق کردند و به دیدار پوتین و اردوغان در  ها در ادلب کاهش تنش  يبرا اسفند  10در تاریخ  آنکارا
سوریه را سرنگون کرد  جنگنده    2اسفندماه ترکیه    11بس انجامید. در تاریخ  اسفند و امضاي آتش   15

  ه ی ارتش سوراسفند  13و سپس شش پهباد ترکیه توسط سوریه مورد هدف قرار گرفت. در تاریخ 
قرار   ياگسترده  یرا در در غرب سراقب و المسطومه ادلب هدف حمالت موشک هی مواضع ارتش ترک

اسفند در دوحه   10 ند. از طرفی در تاریخشد  ی زخم ایکشته  روهاین نی از ا يه بر اثر آن شمارک داد
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به عنوان شاهد  کایامور خارجه آمر  ریپامپئو، وز کیو طالبان با حضور ما کایآمرمیان  یوافق صلحت
جنگ   نیتریطوالن انیسازش در افغانستان و پا يتوافق بزرگتر برایک  از  یبخش شد. این توافقامضا 

فند، آمریکا حمله هوایی علیه طالبان  اس  14. اما این توافق چندان پایدار نبود و در تاریخ کاستیآمر
انجام داد اما به هر حال خروج تدریجی نظامیان آمریکا از   هلمند  تیدر شهرستان نهر سراج در وال

 نیالد در صالح  به نام «الصدیق» کایآمر  ینظام  گاهیپااسفند  11در تاریخ  .افغانستان آغاز شده است
متعلق   ینظام زاتیو تجه ییکایآمر  يروهای محل حضور ن گاهیپا ن. ایعراق هدف موشک قرار گرفت

اسفند، یک حمله راکتی به نزدیکی سفارت آمریکا   15. همچنین در تاریخ است یالمللن یبه ائتالف ب
 گاهیپابه  وشای موشک کات 10 کیاز شل یمنابع عراقاسفند  21در بغداد ثبت شد. از طرفی در تاریخ 

 گاهیها به پاراکت ن یعراق عالم کرد که ا یاالعالم الحرب  ياگروه رسانه . خبر دادند  ییکایآمر انینظام
 .اند نفر مصدوم شده  11و  نداشته  یتلفات یول  واقع در شمال بغداد اصابت کرده  » ی«التاج  یآموزش 

  روسیه   رسکیب ینووس   ی دولت  ی دانشگاه فن  ییایمیش   ي و فناور  ی میدانشکده ش   اریالکساندر بانوف، استاد -۹
و   دروژن یکه گاز همراه را به ه ي زور یشامل استفاده از کاتال همراه  يگازها شیپاال ي فناور ه کهگفت 
  2021دانشگاه در سال  این  توسط دانشمندان    ، موفق عمل کرده است وکند   ی م  لیکربن تبد   افینانوال

 . شود یبه بازار عرضه م
 


