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  پايش بازار انرژي 
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  پويايي هاي بازار 
  ٣٧.٩٢از هفته گذشته كه برنت با قيمت  نوسانات ناشي از وضعيت بازار را به همراه خود دارد. ، قيمت نفت

نفت   دالر براي تحويل در ماه اوت رسيد. ٤٢به قيمت خرداد  ٣٠در روز جمعه معامله مي شد  هر بشكه  دالر
شروع مجدد  از داليل آن مي توان به  دالر رسيد. ٣٩.٣٦به  دالر ٣٥.٦٣ ازخام وست تگزاس اينترمدييت نيز 

فعاليت هاي صنعتي و حمل و نقل در چين، و بيشتر شدن خريد در ميان طبقات پايين جامعه آمريكا اشاره  
دالر و وست   ٤٢.٨٩در روز پنجشنبه بعد ازيك جلسه ميان كارشناسان مجموعه اوپك+ قيمت برنت به  نمود.

، قيمت فروش نفت در لحظه فعلي  ٢٠٢٠مارس    ماه  دالر رسيد. براي اولين بار از   ٣٩.٨٠تگزاس اينترمدييت به  
 از قيمت فروش آن در ماه هاي آينده بيشتر شد.  

 
 تفسير هفته 

بر اقتصاد جهاني را ارزيابي   ١٩ارش خود ميزان تاثير كويد زلي پول در آخرين گصندوق بين المل -١
كرده و بحران كنوني را بدون همانند در همه بحران هاي ديگر در تاريخ اقتصاد مي داند. به نظر  
صندوق در بحران هاي اقتصادي و مالي گذشته، عموما سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي  

در حاليكه اين بار تاثير بحران بر بخش خدمات  ، يد و صنعت كاهش مي يافتبخصوص بخش تول
تصادهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور توامان در ركود  قهمچنين ا  بوده،بيشتر از بخش صنعت  

  ٣رفته اند. در ابتداي قرنطينه در اروپا، صندوق پيش بيني كرده بود كه تاثير ويروس كرونا كاهش 
كه تا اندازه اي قرنطينه ها برداشته شد،   در عين حال صاد جهاني است. در حاليكهاقت در درصدي

 لي است.  ببيشتر از مقدار پيش بيني ق كرونا   صندوق مي گويد كه تاثير بيماري
ير  خمقدار خود در سالهاي ا نريل به كمتريوحده آمريكا كه در ماه آ متخرده فروشي در اياالت  -٢

د يافت. يك گزارش در دانشگاه هاروارد نشان مي دهد كه دهك  ماه مه بهبو رسيده بود، مجددا در
و دهك هاي پايين جامعه از هرآنچه درآمد دارند، مانند   كرده ثروتمند آمريكا از خرج كردن امتناع 
 قبل از بحران كرونا هزينه مي كنند.  

در ارتفاعات هيماليا با    سال  ٤٥براي اولين بار پس از    در هفته گذشته هند و چين در مرزهاي خود -٣
نفر از سربازان هندي و تعداد نامعلومي از چين در منطقه لدخ   ٢٠ يكديگر به زدوخورد پرداختند.

دو كشور با يكديگر جنگيدند ونهايتا خط كنترل واقعي   ١٩٦٢در  كشمير كشته شدند.شمال در 
)LAC  دو كشور به خط كنترل   كيلومتر از هم جدا ساخت. هر  ٥٠٠) نيروهاي دو كشور را در طول

اكنون نگراني وجود  دور مذاكره دراين زمينه انجام شده است.  ٢٢واقعي اعتراض دارند و تا كنون 
دارد كه دو كشور داراي بيشترين جمعيت در جهان با يكديگر درگير شوند. در دهه دوم قرن بيست  

ريكا نزديك شده و توافق استراتژيك  و يكم، توازن بين اين دو كشور كامال تغيير يافته است. هند به آم 
ساخته است. چين در آسياي جنوبي، شرقي و غربي  تبديل يكديگر متحد دو كشور را به  ٢٠٠٢
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را   با پاكستان روابط نزديكي داشته و بندر گوادر در درياي عمان  ، كامال منافع خود را توسعه داده
اي بزرگ شده كه مجادالت دو كشور به   سهم دو كشور از تجارت جهاني به اندازه در اختيار دارد.

رشد اقتصادي جهان لطمه مي زند. نقشه زير وضعيت چين و هند و پاكستان را در مناطق مرزي با  
 يكديگر نشان مي دهد.

  
 

و كاهش تحرك اقتصادي، مطابق آمار دولت چين توليد    ١٩-عليرغم پيامدهاي شيوع بيماري كوويد  -۴
ميليون تن   ٩٢.٢٧درصد افزايش يافته و به  ٤.٢مه سال قبل  فوالد در ماه مه امسال نسبت به

) كاهش قابل  RRRهمچنين دولت چين در نرخ ذخيره مورد نياز براي بانك ها ( رسيده است. 
 توجهي انجام داد تا نقدينگي بيشتري دراختيار بنگاه هاي اقتصادي باشد. 

لي انرژي عقيده دارد كه در پايان  عليرغم هشدارهاي بخش هاي بهداشتي كشورها، آژانس بين المل -۵
  ش ميليارد نفر بودند. اين آژانس پي  ٤ماه مه، افرادي كه در جهان همچنان در حالت قرنطينه بودند،  

ميليارد نفر در ماه ژوئيه مي رسد. گرچه حمل و نقل همچنان در    ٢.٨بيني مي كند كه اين رقم به  
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كسب و كارها به تدريج به فعاليت مجدد  كشورهاي مختلف متوقف و يا محدود است، اما بقيه 
نفت مجددا بيشتر خواهد شد. به همين دليل   براي  روآورده و اين خود عالمتي است كه تقاضا

  ٩.٣را تعديل كرده و از   ٢٠٢٠آژانس، پيش بيني خود مبني بر كاهش مقدار تقاضاي نفت خام در 
ست. در بخش عرضه نيز گرچه همه  ميليون بشكه در روز رسانده ا ٨.٦ميليون بشكه در روز به 

كاهش دادند، اما اكنون مشخص شده كه كشورهايي   ٢٠٢٠كشورها توليد خود را در ماه هاي اول 
كه بيرون از توافق اوپك پالس بوده اند، بيشتر كاهش داده اند. بعنوان مثال دو كشور آمريكا و  

توليد   ٢٠٢٠در روز كمتر از ماه ژانويه ميليون بشكه  ٣آوريل    هكانادا، و بقيه بيرون از اوپك+ در ما
ميليون بشكه در روز از عرضه جهاني نسبت به ماه   ١٢آژانس مي گويد كه در ماه مه كال كرده اند. 

قبل از آن كاسته شده است. در ماه ژوئن عربستان اعالم كرد كه بصورت داوطلبانه يك ميليون  
دو متحد عربستان در منطقه خليج فارس نيز اعالم كردند  بشكه ديگر از توليد خود كم خواهد كرد.  

ميليون بشكه در روز كمتر    ٤.٤كه در توليد خود كاهش خواهند داشت. پس عربستان در ماه جاري  
خود كاسته است.   بقيه از توليد نفت زيشتر ابكا ريآم ، از ماه آوريل توليد مي كند. در كل سال

خواهد بود.   ٢٠١٩ميليون بشكه در روز كمتر از  ٢.٨ ، ٢٠٢٠بصورت متوسط توليد نفت آمريكا در 
مهمترين دليل آن سقوط قيمت نفت و اقتصادي نبودن توليد نفت شيل مي باشد. بصورت متوسط  

كمتر توليد   ٢٠١٩روز از توليد نفت خود در  هزار بشكه در  ٩٠٠عربستان تنها  ٢٠٢٠در كل سال 
 مي كند.

خود را منتشر كرده است. آخرين داده ها و اطالعات   ٢٠٢٠آماري شركت نفت بي پي گزارش  -۶
نسبت به   ٢٠١٩اوليه در  مي باشد. مصرف انرژي هاي  ١٩- مربوط به قبل از شيوع بيماري كوويد 

درصد بوده است. ميزان   ٢.٨، ٢٠١٨درصد رشد داشته، در حاليكه اين عدد در  ١.٣تنها  ٢٠١٨
شتر از متوسط ده ساله اخير بوده است. سهم انرژي هاي  بي ٢٠١٩و  ٢٠١٨ز كربن در اانتشار گ

متعلق   ٢٠١٩درصد از رشد مقدار انرژي هاي اوليه در   ٤٠قابل توجه بوده و   ٢٠١٩تجديدپذير در 
در   ٢٠١٨، دو درصد بيشتر از ٢٠١٩گاز طبيعي در به مجموعه انرژي هاي تجديدپذير بوده است. 
درصد رسيد كه بيشترين   ٢٤.٢انرژي هاي اوليه به سراسر جهان مصرف شده است. سهم گاز در 

  ٠.٩رشد كمي به اندازه  ٢٠١٩مقدار مصرف يكي از انرژي هاي اوليه است. مصرف نفت خام در 
ين بار از  ل درصد داشته است. تقاضا براي نفت خام بعالوه ميعانات گازي و سوخت زيستي براي او

بيشتر متعلق به چين است   ٢٠١٩انرژي در  ميليون بشكه در روز گذشت. رشد مصرف  ١٠٠مقدار 
) و بيشترين كاهش مصرف در آمريكا و  ٢٠١٩درصد از مقدار اضافه شدن مصرف انرژي در  ٧٥(

 آلمان اتفاق افتاده است.  
درصد به تعهدات خود مبني بر كاهش توليد پايبند   ٨٧مجموعه اوپك پالس تا روز جمعه گذشته  -٧

روز پنج شنبه عراق و قزاقستان قول دادند كه باتوافق اوپك+   لسه مجازي در جدر يك مانده است. 
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ميليون بشكه در روز    ٢.٥. گفته ميشود صادرات عراق در ماه ژوئيه به كمتر از  بيشتر همكاري كنند 
 برسد.

درصد    ٣.٤  ،٢٠٢٠گزارش دبيرخانه اوپك حاكي از آن است كه پيش بيني رشداقتصادي در دنيا در   -٨
درصد    ٢.٩، اقتصاد جهاني نسبت به سال قبل خودش  ٢٠١٩حاليكه در    دركمتر از سال قبل است.  

  ٢٠٢٠در    ي درصد   ٥.٢  كاهش  پيش بيني مي شود رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا بارشد داشت.  
  ٥.١را شاهد خواهيم بود. اقتصاد ژاپن    ٢٠١٩درصد كاهش نسبت به    ٨د. در منطقه يورو  روبرو باش 

درصد اقتصادش    ١.٣تنها    ٢٠٢٠درصد رشد داشته در    ٦.١  ،٢٠١٩در  ن كه  چيدرصد كوچكتر شده و  
  ٤.٥ درصد و روسيه  ٦درصد كاهش نشان خواهد داد. برزيل  ١بزرگتر خواهد شد. هند هم حدود 

خواهد    ٢٠١٩ميليون بشكه كمتر از    ٩.١درصد كاهش نشان خواهند داد. تقاضاي نفت در كل جهان  
ميليون بشكه در روز كاهش خواهد يافت. كشورهاي نروژ،    ٣.٢نيز    ٢٠٢٠بود. عرضه جهاني نفت در  

نسبت به سال قبل افزايش    ٢٠٢٠ويان، و استراليا تنها كشورهايي هستند كه توليدشان در  گ برزيل،  
  ٢٠١٩ميليون بشكه در روز و در  ٣٠.٨، ٢٠١٨خواهد يافت. در اين ميان كشورهاي اوپك كه در 

وليد داشتند، پيش بيني دبيرخانه اوپك آن است كه تقاضا براي  ميليون بشكه در روز ت  ٢٩.٤مقدار  
 . خواهد بودميليون بشكه در روز  ٢٣.٦تنها  ٢٠٢٠نفت اوپك در 

در پس    ٢٠٣٠در سالهاي گذشته عربستان سعودي سند چشم انداز خود را منتشر كرد. چشم انداز   -٩
زندش محمد بن سلمان در  مدن ملك سلمان و فرآروي كار    و  ٢٠١٤از سقوط قيمت نفت در اواخر  

و تقويت بخش خصوصي   به نفت رونمايي شد. هدف اصلي اين برنامه كاهش وابستگي ٢٠١٦
سال پس از اقدام براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز، ارزيابي اين برنامه   ٤عربستان است. 

ذره بين  توسط موسسه آتالنتيك انجام شده است. هم اكنون عربستان و سياست گذاران آن زير 
گروه هاي حقوق بشري و ناظران هستند. به دليل دستگيري تعداد قابل توجهي از شاهزادگان و  

روزنامه نگار واشنگتن پست در كنسولگري  قاشقچي  ثروتمندان و حبس آنها در هتل ريتز رياض، قتل  
عيت  و جنگ بي پايان و پر تلفات در يمن، عربستان از بعد سياسي وض ، عربستان در استانبول

مناسبي در جهان ندارد. عدم قطعيت هاي متعددي نيز در پيش روي رياض است. از جمله بحران  
سفرهاي زيارتي، سقوط قيمت نفت، ركود در تجارت  و پيامدهاي آن بر صنعت توريسم و    ١٩-كوويد 

جهاني. بهره وري دولت و بخش خصوصي عربستان نيز پايين است. صندوق بين المللي پول پيش  
  مي  درصد نسبت به سال قبل كاهش  ٢.٣ ، ٢٠٢٠كه توليد ناخالص داخلي عربستان در   كرده بيني  
، مقدار آن شاخص در  ٢٠١٦ص هاي اقتصادي عربستان در خجدول زير وضعيت برخي از شا يابد.

 و مقدار آن در سند چشم انداز را نشان مي دهد.  ٢٠١٩
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  ٥٥مي تواند ساالنه  ٢درصد ساخت آن انجام شده است. نورداستريم  ٩٣تا  ٢خط لوله نورداستريم -١٠
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به آلمان برساند و واردات اين كشور از روسيه را دو برابر كند. در ماه آذر  

دانمارك باالخره به شركت انرژي دولتي گازپروم روسيه اجازه داد خط لوله جنجالي صادرات گاز    ١٣٩٨
التوري بزرگ را براي گازپروم  را از مسير آبهاي اين كشور احداث كند. موافقت دانمارك آخرين مانع رگو

كيلومتر از كف درياي بالتيك از روسيه تا آلمان    ١٢٣٠به طول    ٢به منظور تكميل خط لوله نورد استريم
رفع كرد. واشنگتن به دليل نگراني نسبت به افزايش وابستگي اروپا به انرژي روسيه، با اين پروژه مخالفت  

ريكا به آلمان توصيه كرده به جاي گاز روسيه، واردات گاز  كرده است و دونالد ترامپ، رييس جمهور آم
مبني بر تحريم شركت هاي فعال    حركت آمريكا  روسيه و آلمان قوياطبيعي مايع آمريكا را افزايش دهد.  

ميليارد متر   ٥٩، مقدار ٢٠١٨را محكوم نمودند. در  ويسيه از جمله چند شركت س در ساخت خط لول
 حمل شده است.   ١مكعب توسط نورداستريم

  ٩ا در سال جاي كاهش مي دهند. شركت هاي بزرگ نفت و گاز مقدار مصرف منابع مالي خود ر -١١
ميليارد دالر در نظر گرفته بودند. اما اكنون    ١٧٥خود بودجه اي برابر با    شركت بزرگ براي فعاليت هاي

 ميليارد دالر كمتر هزينه مي كنند.  ٣٨درصد از اين مقدار يعني  ٢٢اعالم كرده اند كه  
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