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 پویایی هاي بازار 
قیمت نفت وست تگزاس  . بود ژوئن براي تحویل در ماه دالر  22 گذشتهروز آخرین قیمت نفت برنت در 

بازار هنري هاب    دالر هر بشکه رسید و قیمت گاز طبیعی در  17عه شب به  ماینترمدییت در آخرین ساعات ج
نفت برنت یکی از پایین ترین قمیت هاي خود را تجربه می کند.   هر یک میلیون بی تی یو. دالر براي  1.77

دالر که از ابتداي کشف نفت تاکنون بی نظیر بود، حاال   47نفت تگزاس پس از پایین آمدن قیمت به منهاي 
 در حال بهبود یافتن است.

 
 تفسیر هفته 

  ، صد سقوط کرده و براي اولین بار در تاریخرد  300اینترمدییت  مت نفت وست تگزاس  یدر هفته قبل ق -۱
دالر   25درصد کاهش به زیر  20قیمت پرداختی براي نفت به صورت منفی درآمد. نفت برنت نیز با 

همانا محدودبودن فضاي انبار کردن نفت خام در   ،علت اصلی منفی شدن قیمت نفت تگزاس  رسید.
چون خروجی   در ایالت اوکالهماست. )Cushing( تی کاشینگقطب نف  آمریکا و بخصوص در اطراف

تولیدکنندان باید به تولید حداقل در کوتاه مدت علیرغم    ،از انبارها به دلیل کاهش تقاضا محدود است
قیمت پایین نفت خام ادامه دهند، زیرا توقف تولید باعث افزایش هزینه هاي باالسري، خسارت به چاه  

تولید در آینده می شود. نبود ظرفیت انبار در ماه مه که قرارداهاي آن تا   و کاهش ظرفیت  ، هاي نفت
د پول دهند تا نفت را هر  اآوریل نهایی می شد، باعث شد که معامله کنندگان به خریداران پیشنه  20

 چه زودتر برداشت نمایند.
ترین حامل  شدن قیمت نفت به معناي بی ارزش شدن نفت خام و یا کم اهمیت شدن این مهم  فی من -۲

به پاي تگزاس هم نمی رسد براي برداشت    تانرژي نیست. بعنوان مثال قیمت نفت برنت که در مرغوبی
دالر هر بشکه معامله شد. حتی نفت تگزاس براي برداشت   22ت مدر ماه ژوئن در روز گذشته به قی

دیگر نفت هاي مرجع مانند  دالر معامله شد. برنت و   17نیز قیمت مثبت داشته و به  در ماه ژوئن نیز 
داراي محدودیت تگزاس که تنها از کاشینگ باید تحویل گرفته    ،و نفت سبک ایران  ،عرب الیت  ، دوبی

) قابل  ARAبنادر اروپایی سه گانه آمستردام، روتردام، آنتورپ (  ص شود نبوده و در نقاط مختلف بخصو
 خرید و فروش و برداشت بصورت فیزیکی هستند. 

همزمان شده با اواخر بهار که در این   بلحاظ زمانی 19بازار نفت عالوه بر بیماري کوید اختالالت در  -۳
در تابستان بفروشند. پیش بینی دبیرخانه   تا کرده  تصفیه و خرید  نفت خام پاالیشگران کمتر  دوره

میلیون بشکه از تقاضاي نفت خام در فصل دوم سال کم خواهد    12اوپک ناظر بر این است که حداقل  
درصد کاهش تقاضا از کم شدن مصرف در حمل و نقل ناشی می شود. در مصرف حاملهاي   60شد. 

بصورت قطعی  انرژي در بخش نفت خام، نفت گاز و سوخت هواپیما بیشتر از بقیه کاهش داشته اند. 
وضعیت    درصد از مردم دنیا اینک در حالت قرنطینه و ممنوعیت خروج از خانه هاي خود هستند.  40
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پیش بینی دبیرخانه اوپک تقاضا   ،2020در فصل سوم    خواهد رسید.نر نفت به این زودي به سامان  بازا
  3.5این مقدار به  2020خواهد بود و در فصل چهارم  از سال قبل  میلیون بشکه کمتر 6به مقدار 

ما   میلیون بشکه در روز می رسد. می توان نتیجه گرفت که کاهش تقاضا براي نفت خام تا سالها با
به همین دلیل اعضاي اوپک و غیراوپک در نشست اوپک پالس به این نتیجه رسیدند  همراه خواهد بود.  
میلیون بشکه در روز از تولید کلی خود کسر نمایند. پس از دو ماه    9.7مقدار    2020که از اول ماه مه  
از آن پس تا آوریل   خواهد رسید. 2020میلیون بشکه در روز تا تا انتهاي سال  7.7کاهش تولید به 

 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.  5.8کاهش تولید اوپک پالس به   عمجمو  2022
در پیش بینی هاي خود در مورد قیمت نفت ارزیابی مجدد نمود. به گزارش این بانک    نیز  بانک جهانی -۴

دچار شوك  به دلیل کمتر شدن تقاضاي انرژي در جهان به سبب اپیدمی کرونا، بازار کاال در جهان 
شده که این شوك براي کشورهاي در حال توسعه شدیدتر است. قیمت نفت پیش بینی می شود که  

  2019دالر هر بشکه باقی بماند که نسبت به سال  35در حول و حوش  2020بصورت متوسط در 
درصد کمتر است. بانک جهانی توصیه کرده است که دولت ها بهتر است که براي اصالح یارانه   43

نرژي و کمتر کردن آن دست بکار شده، تا منابع الزم براي سیاست گذاري هاي الزم جهت پر کردن  ا
   خالء بیکاري و رکود ناشی از کرونا را پیدا نمایند. 

نزدیک شدن قایق هاي جنگی    وضعیت در خلیج فارس مجددا همراه با افزایش تنش گزارش می شود.  -۵
جنگی ایاالت متحده پیامدهاي متعددي داشت. رئیس جمهور    ي هاسپاه پاسداران انقالب اسالمی به ناو

آمریکا چند روز بعد اعالم کرد که به نیروهاي آمریکایی دستور نشان دادن عکس العمل در برابر قایق  
خلیج فارس را   گونه حرکتی علیه منافع ایران در نی را داده است. ایران نیز اعالم کرد که هر ایراهاي 

با موشک قاصد به فضا توسط سپاه داراي پیامدهاي   ماهواره نور  همچنین ارسالتحمل نخواهد کرد. 
از فضاست    رانی ا  یماهواره آغاز استفاده نظام  نیپرتاب ا. از نظر ایران،  استراتژیک در سطح جهانی بود

و مشترك   ملی يبر فضاها یاز اشراف اطالعات د یجد  یبه سطح دنیآن رس  تیخاص نیکه مهم تر
در    خود علیه    یموشک  د یتهد   کی  ي ریتواند شکل گ  یم ایران  با چنین اقدامی از این پس    است.  یجهان

در   ژه یرا بو يو ناوبر  تیبه فضا مفهوم هدا ی نظام ی دسترس . رصد کند  را جهان که باشد  ي هر کجا
آمریکا اقدام ایران را ناقض  کند.  ی متحول م یبه طور اساس  براي ایران  کی بالست ي موشک ها نه یزم

. آلمان و  مطرح می کند صحن شورا    درقطعنامه هاي شوراي امنیت خواند و تهدید کرد که موضوع را  
فرانسه نیز ایران را محکوم کردند. تحوالت در منطقه خلیج فارس تا اندازه اي باعث باالرفتن قیمت  

 نفت شد.
در   بنظر می رسد  اما ، کمتر شده اندازه یک سومبه  مصرف نفت در آمریکا نسبت به ماه قبلگرچه  -۶

کم شدن فعالیت هاي اقتصادي و متوقف شدن حمل و نقل در آمریکا به قدري  حال تثبیت است. 
تلقی می شود. کاهش مصرف نفت    1930تاثیر داشته که رکود اقتصادي به اندازه رکود بزرگ در دهه  
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سابقه است. در میانه ماه آوریل کل مصرف فرآورده    بی   1860از ابتداي دوران استفاده از نفت در دهه  
میلیون بشکه   13.8 ک بهرسید که نزدی ز ور میلیون بشکه در  14.1هاي نفتی در آمریکا به مقدار 

میلیون بشکه بود، به مقدار یک   21.5هفته قبل در ابتداي مارس که  5اما نسبت به  . هفته قبل بود
میلیون   4.9بشکه به  میلیون  6.5مدت مشابه از  آمریکا در یافته است. واردات نفت خام  سوم کاهش

از طرف دیگر تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف همراه سنگهاي رسوبی (شیل) با   بشکه در روز رسید. 
مشکل قروض خود به سرمایه گذاران فعلی و عدم اشتیاق براي سرمایه گذاري در آینده در این بخش  

در دوشنبه پیش به سطح منهاي    س که د. بخصوص قیمت نفت تگزااز صنعت نفت و گاز مواجه شده ان
درصد   60دالر هر بشکه رسید، صبر سرمایه گذاران را تمام کرد. گزارش شده است که  38

  مجدد  ه و براي بدهی هاي خود برنامه زمانیدادتولیدکنندگان مستقل آمریکا باید تجدید ساختار 
اعالم ورشکستگی بعنوان یک سپر محافظ در برابر   تدارك ببینند. تولیدکنندگان نفت شیل به

با اعالم ورشکستگی  جریان نقدي خود نگاه می کنند.  و نزدیک شدن به صفر    بدترشدن وضعیت شرکت
اه نوبت صاحبان خطوط لوله است که به مصیبت دچار شوند. چرا که  گ کنندگان نفت شیل، آن د تولی

اال بودن قیمت نفت منعقد شده و حاال تولیدکنندگان  قرارداد انتقال نفت از خطوط لوله در زمان ب
نفت ادعا می کنند ورشکسته شده و نمی توانند هزینه هاي خط لوله را بپردازند. پاالیشگاه داران در  

باید انتهاي این صف آسیب دیدگان از افتادن قیمت نفت و عدم وجود تقاضا هستند. ظرفیت تصفیه می 
تریان فرآورده تعیین شود. یعنی در روزها و هفته هاي پیش رو، پاالیشگاه با توجه به قراردادهاي با مش

این را هم   باید خاموش شود. چیزي که خود هزینه هاي اضافی به صاحب پاالیشکاه تحمیل می کند.
سود سهام براي سرمایه  بیاد داشته باشیم در محافل مالی جهان این مسئله مطرح است که از این پس  

   هاي نفتی ممکن است به صفر برسد. گذاري در حوزه
شرکت نفتی کنتیننتال ریسورسز اعالم کرد که تولید خود در داکوتاي شمالی را متوقف و اعالم فورس   -۷

  ست. در نتیجه اعالم فورس ماژور متوقف کردن تعهدات قراردادي به طور کلی ا ماژور کرده است.
اعطاي وام به شرکت هاي نفتی  همین حال وزیر خزانه داري امریکا اعالم کرد که بدنبال یک برنامه 

  است. این وام می تواند از طریق شرکت هاي مالی خصوصی و یا از منابع فدرال رزرو باشد.
ره  با شروع اپیدمی کرونا و کاهش تقاضا براي حامل هاي انرژي، تولید فرآورده هاي نفتی به یکبا -۸

ورده هایی که در داخل مخازن کشتیها بصورت  آتوانست متوقف شود. به همین جهت مقدار فرنمی
میلیون    68میلیون به مقدار    30خیره شده اند نسبت به ماه مارس دوبرابر شده و از  روي آب ذبر  شناور  

ه کمبود مخازن  بشکه رسیده اند. این مخازن مملو از بنزین، نفت گاز، و سوخت هواپیماست. با توجه ب 
این نوع فرآورده ها، صاحبان فرآورد به اجاره کردن کشتی و تانکر براي   از  زمینی براي نگهداري

، خلیج مکزیکو،  غربی نگهداري آنها رو آورده اند. اکثر این کشتی ها در نزدیکی سواحل اروپاي شمال
در همین حال در بخش نفت   فجیره امارات عربی متحده هستند.  ر مدیترانه و همچنین در بند  دریاي 
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است که بدون شک در آینده نزدیک تخلیه    میلیون بشکه از انبارهاي نفت خام   109خام آمریکا داراي  
  5تا  3و شیل باید بین  د شد. به همین دلیل تولیدکنندگان نفت آمریکا اعم از نفت متعارفننخواه

 یره انبارها به حالت عادي درآید.بشکه در روز از تولید نفت خود کم کنند تا اضافه ذخ میلیون 
) در دولت آمریکا مجوز همکاري چند شرکت نفتی آمریکایی  OFACاداره کنترل سرمایه هاي خارجی (  -۹

ر،  بیکر  ژصادر کرد. شرکت هاي شورون، هالی برتون، اشلومبر 2020تا آخر با شرکت نفت ونزوئال را  
ند. گرچه این اقدام به یک معنا می تواند بعنوان  ه کند و وترفورد از این مجوز می توانند استفا ،هیوز

گشایشی در کار تولید و صادرات نفت خام ونزوئال تلقی شود، اما از طرف دیگر به معناي آن است که  
دولت آمریکا همکاري شرکت ها و افراد آمریکایی و غیرآمریکایی در صنایع نفت ونزوئال را بشدت  

 نظر دارد.  تحت


